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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Sveriges Hembygdsförbund
	Projektnr: 
	Projektnamn: Ung Hembygdsambassadör
	Projektstart årmån: 2014 januari
	Projektslut årmån: 2015 februari
	Projektets totala budget kr: 690 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 570 000                2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Viktoria Hallberg
	Telefon dagtid: 08 - 441 54 89
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att utveckla hembygdsrörelsens friluftsverksamhet med särskild inriktning på barn och unga. Genom en särskild satsning på hembygdsföreningarnas friluftsverksamhet ska fler unga lockas till friluftsupplevelser, kultur- och generationsmöten, kunskap om och engagemang för sin bygd. Det sker genom en guideutbildning för vandringar och utflykter i kulturlandskapet. En ökad kunskap om sin hembygd ger en stärkt identitet och stolthet. En egen känsla av tillhörighet och trygghet motverkar intolerans och öppnar i stället för nyfikenhet på andras identiteter och hembygder. Unga som får verktyg och ansvar att bli företrädare för sin hembygd stärks i personlig mognad och medborgerligt engagemang.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Hembygdsrörelsen bär en stor kunskap om sin bygd som de vill dela med nya generationer och inflyttade, inte minst barn och unga. Ett av rörelsens fyra fokusområden är att bidra till en hållbar utveckling. Hembygdsrörelsen har med sin djupa förankring i och engagemang för lokalsamhället unika förutsättningar att förmedla och väcka stolthet och nyfikenhet för detsamma. Ett stort intresse finns för att utveckla formerna för detta. Det kan ske genom fortbildning kring guideteknik och bemötande, skyltning och berättarteknik. Verksamheten är ofta inriktad på utomhusvistelse, den lokala historien, kulturlandskapet och allemansrätten. Det kan gälla det nära landskapet, dess historiska spår och berättelser, natur- och kulturvärden men också de vidare omgivningarna och dessas naturgivna och historiska betydelse. SHF vill genom detta projekt stärka och utveckla denna verksamhet inom organisationen.  Under 2013 har Sveriges Hembygdsförbund drivit ett friluftsprojekt för ungdomar med medel från Svenskt Friluftsliv. Mottagandet har varit positivt och ett stort intresse finns för att gå vidare. Initiativet har lett till ett ökat samarbete mellan deltagande hembygdsföreningar och skolan, kommunen, studieförbund, länsmuseum, ungdomsgården, kyrkan med flera. En inspirationsskrift kommer att tas fram inom projektet och tre regionala workshops kommer att hållas för spridning av inspiration och erfarenheter.  I år deltar fyra hembygdsföreningar med sammanlagt ca 15 ungdomar. Många fler föreningar har visat intresse. Dock finns ett behov av information, introduktion och processledning. Därför bedömer vi att det behövs en halvtids projektledare under verksamhetsåret. I årets projekt deltar flera kompetenta personer som är möjliga för denna tjänst. Vi vill genomföra en gemensam träff för alla projektdeltagare och även då bjuda in medverkande från år 2013. Vi vill genomföra fem ytterligare regionala workshops med liknande innehåll som de tre som redan är planerade inom 2013 års projekt. Under 2013 har information om projektet spridits via SHF:s hemsida, tidsskriften Bygd och Natur, Facebook med mera. Även kortfilmer har tagits fram. Denna informationsspridning kan utvecklas vidare. Fler filmer förväntas produceras. Det är viktigt att de nya deltagarna också får sina erfarenheter dokumenterade i en inspirations- och redovisningsskrift. Enklare friluftsartiklar med projektets logga bör tas fram och delas ut till deltagarna. Många av 2013 års diplomerade ambassadörer är intresserade av en fortsättning. Några förbereder för att starta ett eget guideföretag. Övriga fungerar som inspiratörer för de nya. De kan också komma ifråga som ledare för yngre barn. Därför vill vi utveckla projektet med två sommarläger för skolbarn (en veckas dagläger). Det kan ske i samverkan med respektive kommun och/eller exempelvis ungdomsorganisationen 4H. En stor del av arbetstiden i projektet är ideell genom de medverkande hembygdsföreningarnas engagemang. Tre personer per förening kan uppskattas lägga 30 timmar per person för planering, information och kontakter, genomförande av studiecirkel m m. Det ger totalt (10 x 3 x 30) 900 ideella timmar. Samverkande myndigheter med flera kan uppskattas lägga (10 x 2 x 20) 400 timmar inom sina respektive tjänster. Ansvarig handläggare på SHF förväntas lägga ned ca 180 timmar (10 procent av arbetstiden) under året på arbetsledning, deltagande och redovisning m m. Projektledaren förväntas arbeta (47 x 20) 940 timmar. 
	Förväntade effekter: Minst tio nya föreningar förväntas delta under 2014 och rekrytera minst 50 nya ungdomar. Det skriftliga materialet från 2013 gör att de nya medverkande får en inspirerande utgångspunkt för sitt arbete. Arbetet dokumenteras i en ytterligare inspirationsskrift samt fler kortfilmer. Genom två sommarläger för skolungdom förväntas ca 40 yngre barn nås av verksamheten. En viktig faktor då möjlighet ges till fysiska träffar är att människor med gemensamma intressen kommer samman, får inspiration och bekräftelse samt stärker sina nätverk. Genom samverkan med andra lokala aktörer ökar kännedom, förståelse och nätverk mellan deltagande ungdomar, hembygdsföreningar, andra ideella organisationer, museer, myndigheter med flera. Detta borgar för en långsiktig effekt av satsningen. Flera av deltagarna kan också anlitas som friluftsguider och -värdar  inom exempelvis turism och konferens.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning 50 % i 12 månader                                                                   270 00010 nya föreningar i verksamhet á 5000 (grundbidrag)                                       50 0005 Regionala endags-workshops för hembygdsmedlemmar á 7 000 sek           35 000En gemensam träff, 50 ungdomar, 10 vuxna, 15 tidigare deltagare                  80 0002 st sommarläger (fem dagars dagläger) á 20 000 sek                                     40 000Friluftsmaterial, diplom etc                                                                                 15 000Litteratur                                                                                                             30 000                                                                          Skrift för redovisning och inspiration                                                                  50 000Egeninsats, OH-kostnader                                                                               120 000                   
	Summa: 690 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1120 avlönade + 900 ideella
	àpris: 190 sek /h
	Epostadress: viktoria.hallberg@hembygdsförbundet.se
	Mobiltelefon: 


