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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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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: Riksförbundet Sveriges 4H
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Focus Väst
	Projektstart årmån: 20140101
	Projektslut årmån: 20141231
	Projektets totala budget kr: 297 750
	Belopp kr Avser bidragsår: 260 000                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: Patrik Fornedal
	Telefon dagtid: 0150-503 80
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet Focus Väst är att barn och ungdomar i Halland och Västra Götaland ska få tillgång till fritidsklubbar, med tyngdpunkt på medlemsdemokrati och fritidssysselsättning till en låg kostnad. Skapa förutsättningar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv i områden där vi idag har lite eller ingen 4H-verksamhet.Öka kunskapen om skog, mark och allemansrätten hos deltagande barn och ungdomar. En särskild satsning kommer här att göras för att nå barn och unga i stadsmiljö vilka ofta saknar de naturliga kontakterna med skog, landsbyggd och natur.Sammanställa de kunskaper vi har fått under de år vi arbetat fokuserat på att värva nya medlemmar och starta nya friluftsklubbar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi har under de senaste två åren arbetat aktivt med verksamhetsutveckling i olika geografiska regioner (Norra Sverige 2012 och Mälardalen 2013) och fått bra resultat på de projekten, både i så motto att vi har värvat nya medlemmar, startat nya klubbar och att vi som organisation lärt oss nya metoder när det gäller att starta och driva verksamhet.Under 2014 vill vi fortsätta det positiva arbetet med att ge fler barn och unga möjlighet att utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden (som vår vision säger). Det ska ske genom att medlemmarna får möjlighet att arbeta med sitt hjärta, sina händer, sitt huvud och med sin hälsa, det vill säga med våra 4H. Men det ska också ske på ett sätt som gör att medlemmen får ökad kunskap om vår natur och att medlemmarna själva får vara med och bestämma verksamhetens framtid tack vare vårt starka fokus på medlemsdemokrati.Att vi 2014 ska göra ett särskilt försök med att få igång 4H verksamhet i vissa städer beror både på att vi traditionellt är relativt svaga i städerna och att det där finns många barn och unga som i sin vardag inte får möjlighet att lära sig om friluftslivet. Vi ser dock den satsningen som ett komplement till vår mer traditionella landsbygdsverksamhet. Självklart kommer landsbygden fortsätta vara viktig för oss, både för att det tillhör vår tradition och för att också landsbygden har sina föreningsutmaningar. Inte sällan är utbudet av fritidsaktiviteter litet på landet, vilket gör att 4H på många håll spelar en central roll för att barn och unga ska kunna aktivera sig på hemmaplan. Det är ett arbete vi är stolta över, och att fortsätta bygga upp den verksamheten är alltid ett prioriterat mål för oss.Ett viktigt delmål med projektet är att inte bara värva nya medlemmar till befintlig verksamhet utan snarare att starta upp ny verksamhet i nära anslutning till där intresserade barn och unga bor. Det finns flera orsaker till att vi ser det som viktigt att starta upp mer lokal verksamhet. För det första gör närheten till verksamheten att fler kan delta. Det ska inte vara nödvändigt att ha föräldrar som kan skjutsa till verksamheten. För det andra ökar möjligheten att de nya medlemmarna får bli en aktiv del i demokratiarbetet med att bestämma vad "deras" klubb ska göra och hur den ska drivas om klubbarna inte är för stora, och redan har en demokratisk struktur som kan vara svår att komma in i som ny.Förutom att fortsätta arbeta och utveckla våra metoder kommer vi under 2014 också ta fram metodhäften och en workshop för att sprida de kunskaper som våra sammanlagt tre fokusprojekt har gett. Vi vill på så sätt säkerställa att projektets kunskaper lever vidare i organisationen och ger oss nytta även långt efter att projektet i sig har avslutats. Vi är dessutom övertygade om att de erfarenheter vi har dragit av projektet kan användas av andra friluftsorganisationer i deras strävan att värva nya medlemmar och få fler barn och ungdomar intresserade av ett aktivt friluftsliv.För att nå målen att värva nya medlemmar och starta nya klubbar kommer vi under året använda oss av följande metoder:Utbilda inspiratörer som sedan både aktivt ska värva nya medlemmar (företrädesvis genom skolbesök) och stötta de nya medlemmarna när de ska dra i gång sin verksamhet.Genomföra skolinformation vid minst femton skolor.Där vi får tillräckligt med intresserade för att starta ny verksamhet kommer vi under hösten hålla utbildningar, inspirationsträffar, och ge tillräckligt med stöd för att de intresserade ska få bästa möjliga förutsättningar att långsiktigt bedriva 4H-verksamhet.Under året kommer vi använda oss av de kunskaper vi fått av tidigare verksamhet och därmed också få en bättre möjlighet att utveckla dem så att de långsiktigt kan ligga till grund för fortsatt arbete med att utveckla verksamheten även efter att projektet är avslutat.För att säkerställa att de erfarenheter vi fått av projektet kommer att kunna användas både internt men också som hjälpmedel för andra organisationer kommer vi under året också:Ta fram ett metodmaterial som steg för steg visar på hur en förening kan arbeta både för att värva nya medlemmar och stötta nya föreningar så att de blir långsiktigt framgångsrika.Ta fram en workshop där deltagarna både får lära sig mer om de metoder som använts i projektet men också får möjlighet att planera sina egna projekt för ökat medlemsantal och föreningsutveckling i projektets anda. (Workshopen kommer att göras tillgänglig så att fler friluftsorganisationer kan dra nytta av våra erfarenheter.)
	Förväntade effekter: Att träffa minst 2 500 barn och unga och ge dem information om vilka möjligheter till friluftsaktiviteter 4H ger.Att minst 200 nya medlemmar värvas inom ramen för projektet och att de samtliga blir erbjudna att aktivt delta i friluftsaktiviteter.Att bilda minst 7 nya klubbar under året.Att minst två av klubbarna startas i stadsmiljö men med inriktning på friluftsliv.Att ett metodhäfte tas fram där erfarenheter från våra Fokusprojekt samlas så att metoderna sprids både inom 4H och till andra friluftsorganisationer.Att en workshop arbetas fram i syfte att underlätta för oss, men också andra organisationer, att praktiskt använda sig av de metoder vi utarbetat i projektet. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning, verksamhetsutvecklare 150 timmar a 375 kr                             56 250 krInspiratör, 150 timmar a 290 kronor                                                                    43 500 krAdministratör 200 timmar a 190 kronor                                                               38 000 krKost, logi och resor                                                                                             40 000 krUtbildning av ideella inspiratörer                                                                         30 000 krTryck av foldrar och presentationsmaterial                                                         20 000 krFramtagande av metodhäfte, workshop (seminarier, arvoden, mm)                  50 000 krÖvrigt (administrativa kostnader, förtäring, med mera)                                       20 000 kr
	Summa: 297 750 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 500 (totalt för ledning, inspiratör och administratör)
	àpris: projektledn 375, inspiratör 290, adm 190
	Epostadress: patrik.fornedal@4h.se
	Mobiltelefon: 072-705 20 80


