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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa

3 (3)

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: Svenska Klätterförbundet
	Projektnr: B10
	Projektnamn: Klättring med socioekonomiskt utsatta grupper
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2015/06
	Projektets totala budget kr: 34 600:-
	Belopp kr Avser bidragsår: 34 600:-           2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Johanna Wernqvist
	Telefon dagtid: 08-699 65 22
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Ge socioekonomiskt utsatta ungdomar möjlighet att prova på klättring, lära känna andra ungdomar i ett nytt sammanhang, komma ut och lära sig om natur, allemansrätt och friluftsliv, och få en positiv bild av motion och rekreation. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Klättringen är traditionellt sett en överklassport, som med tiden letat sig utanför sin ursprungliga målgrupp.Detta är ett samarbete mellan socialtjänsten, stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen och Svenska Klätterförbundet, för att låta socioekonomiskt utsatta ungdomar/unga vuxna prova friluftsaktiviteten klättring, vid 3 tillfällen inomhus och 3 tillfällen utomhus. Om tre ledare är med kan vi ta ut 12 ungdomar.Tanken är att ungdomar som redan är i kontakt med socialtjänsten fångas upp och får prova på klättring vid två-tre tillfällen inomhus under de kallare månaderna, och sedan kommer ut på en heldagsklättring på någon av Stockholms klippor. För detta krävs minst en auktoriserad klippklätterinstruktör, en hjälpinstruktör och någon annan ledare. Ledarna kommer att hänga upp topprep på en lämplig klippa och bistå med säkring, samt ge tillfälle för ungdomarna att prova säkringsarbetet. Ledarna kommer även att berätta om allemansrätten, vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i skog och mark, vilka beteenden som är önskvärda vs inte acceptabla, samt prata om flora och fauna för försöka väcka ett intresse även för natur/utomhusvistelsen i sig, separat från klättringen. Auktoriserad instruktör styr val av klippa, leder och i vilken utsträckning deltagarna själva får ta del i säkringsarbetet. En anställd på SDN sköter kontakter med deltagarna, och har sedan tidigare delar av nödvändig utrustning. För att hinna bygga upp intresse och kunskap nog för ungdomarna att vilja fortsätta bör minst 3 inomhustillfällen och 3 utomhustillfällen ingå i projektet. 
	Förväntade effekter: Segregeringen inom klättring - och som en bieffekt inom samhället i ett större perspektiv - förväntas minska med varje ny kontakt mellan personer ur skilda socioekonomiska grupperingar. Projektet väntas skapa intresse hos en utanför-grupp att komma in i klättringens värld. Eventuellt kan projektet utvidgas så att redan etablerade klättrare möter upp, men detta bör komma i ett senare skede, så att de nya först får chansen att känna sig för och prova på, lära sig och känna sig bekväma med utrustningen, klippan, instruktörerna, mm.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kanslipersonal 20 timmar                                                                                  4 500:-Huvudledare, 42 timmar x 225:-                                                                      10 000 :-2 st assisterande ledare 2 x 3 timmar x 3 tillfällen x 225:-                                4 000:-Resekostnader uteklättring, (bilhyra)                                                                3 000:-Mat, korvgrillning vid 3 uteträffar heldag, 12 deltagare + 3 ledare                    2 250:-Kompletterande utrustning för att bygga topprepsankare                                 5 000:-Avgift klättergym 15 x 3 tillfällen x 130:-                                                            5 850:-
	Summa: 34 600:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 80 
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: johanna@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0735-411681


