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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: B4
	Projektnamn: Klättring för nya svenskar
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2015/09
	Projektets totala budget kr: 295 625:-
	Belopp kr Avser bidragsår:   295 625:-           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: Karin Persson
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Ge "nya svenskar" möjlighet att lära sig klättra, få svenska kompisar, komma ut i naturen och ge svenska elever som utbildar sig inom friluftliv och ledarskap "verkliga exempel" att jobba med. Samarbete mellan två gymnasieskolor i Göteborg.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Detta är ett samarbete mellan Realgymnasiet i Göteborg som utbildar naturguider och Munkebäcksgymnasiet med många "nya svenskar". En klass från varje skola. Totalt 45 elever. Ett nyetablerat samarbete är påbörjat skolorna emellan.Upplägget går ut på att i början av vårterminen kommer eleverna från de båda skolorna lära sig att klättra inomhus 1- 2 gånger i veckan, när vädret tillåter flyttas klättringen ut  (totalt 25 tillfällen) de ska då även förberedas för att i slutet av sommaren delta i ett 5 dagars utomhusläger. Någon rolig "annan aktivitet" dvs inte, klättring ska även genomföras under vårterminen.Eleverna från de båda skolorna ska jobba nära tillsammans för att lära känna varandra.I samband med att de är ute skall de lära sig rättigheter och skyldigheter samt viss naturskunskap. De ska känna glädje och få mersmak av att vara ute i skog och mark.Henrik Antonsson lärare på Realgymnasiet har goda kunskaper om svensk natur och allemansrätt, han är även auktoriserad instruktör vilket alla som hjälper till med detta måste vara. Eleverna från Realgymnasiet ska vara mentorer för Munkebäcks elever, de ska även hålla i viss "undervisning" i allemansrätt, naturkunskap osv.Auktoriserade instruktörer måste anställas för att ta hand om gruppen genom hela projektet.En huvudledare anlitas som projektledare och fyra assisterande instruktörer.Lärare Henrik Antonsson "tar hand om" sina elever och det de ska hålla i.Ett nära kontakt kommer att hållas med kansliet under hela projektet.Utvärdering görs i slutet av projektet.
	Förväntade effekter: Klättringen är väldigt utbredd bland "svenskar" i vårt land men ej bland de som har annan bakgrund.Fler utlandsfödda kommer hitta klättringen som sin fritidssysselsättning.Fler utlandsfödda kommer ut i naturen.Fler utlandsfödda kommer upptäcka allemansrättens möjligheter men också "begränsningar".Fler utlandsfödda kommer få nya "svenska" vänner och "svenskarna" kommer bli berikade av att lära känna andra ungdomar från andra kulturer.De "svenska eleverna" kommer känna sig stolta och växa i och med att de får en möjlighet att lära ut sina kunskaper.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kanslipersonal    67 timmar                                                                             -15 000:-Huvudledare, 100 timmar x 225:-                                                                     -22 500:-Assisterande ledare  3 x 3 timmar x 25 tillfällen x 225:-                                   -50 625:-Huvudledare läger 6 dagar x 1500:-                                                                   -9 000:-Assisterande ledare läger 3 x 5 dagar x 1000:-                                                -15 000:-Mitt terminsaktivitet                                                                                             -5 000:-Resekostnader till läger samt uteklättring                                                        -20 000:-Mat vid läger 50 deltagare + ledare x 5 dagar x 200:-                                      -50 000:-Hyra av klätterutrustning  samt viss lägerutrustning                                         -50 000:-Avgift klättergym 45 x 10 tillfällen x 130:-                                                          -58 500:-
	Summa: 295 625:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 872 
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


