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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

B1

Nya svenskar i naturen

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

2013/01

2015/12

Projektets totala budget (kr)

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

550 000

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2015

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Tamisha Kindberg

tamisha.kindberg@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

+46 (0)70 330 0431
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Utveckla en modell för integration av ungdomar med utländsk bakgrund genom ökad kunskap och
deltagande i aktivt friluftsliv
- Öka intresset/möjligheterna för deltagande i friluftsliv och föreningsliv hos den primära målgruppen
(ungdomar med utländsk bakgrund)
- Underlätta för utövare av friluftsliv som t ex jägare att föra dialog med nya svenskar och erbjuda
aktiviteter
- Underlätta för skolor att spela en större roll i alla ungdomars introduktion till friluftsliv.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektmål
Vi vill fortsätta att fördjupa vårt projektet Nya Svenskar i Naturen.
Nya Svenskar i Naturen är den logiska fortsättning på det framgångsrika projektet Nisse, där fokus kommer att ligger
på utvecklingen både av en effektiv metod för att sprida Nisse konceptet och av formen för samverkan mellan berörda
aktörer som jägare och skolor. Motivet för denna utveckling är de positiva reaktionerna som både projekten Nisse och
nu Nya Svenskar i Naturens fått ifrån allmänheten samt en enorm efterfrågan på denna typ av verksamhet från andra
skolor och organisationer. Vi har sett den potential som denna metodik har att konkret lösa problem som t ex att
informera nya svenskar om svensk natur och friluftsliv på ett enkelt och tilltalande sätt samt att skapa ett forum där
nya- och etniska svenskar genom att arbeta tillsammans kan bearbeta attityder och skapa grogrund för ökat
samarbete och integration.
Den primära målgruppen är barn och ungdomar med utländsk bakgrund men för att uppnå full effektivitet måste man
satsa på helheten. Det betyder att för att verkligen nå ungdomar både i bredd och djup måste man även sträva efter att
integrera dem som spelar en viktig roll i deras liv dvs. skolpersonal, föräldrar och i dessa fall även jägare. Metodiken
kan även tillämpas på andra grupper som ungdomar med svensk bakgrund och vuxna med utländsk bakgrund.
Hittills har cirka 800 ungdomar fått en introduktion till den svenska naturen och friluftslivet genom handledning och
praktiska aktiviteter (ytterligare cirka 400 ska delta på aktiviteter under oktober 2014). Kunskap och praktisk erfarenhet
i viktiga ämnen som ekologi och allemansrätt har ökat. Deltagande skolor har fått ökad motivation och jobbar nu mer
aktivt med dessa ämnen i sin undervisning. Fler föräldrar med utländsk bakgrund får andrahandsinformation från sina
barn och är mer positivt inställda till barnens deltagande på dessa aktiviteter. Projektet har utvecklat samarbete med
andra organisation tex Studiefrämjandets lokala avdelningar, Sportfiskarnas lokala klubbar och kommuner. Projektet
har deltagit i ett antal olika nätverk och samarbetsträffar och många aktörer har fått ta del av projektets erfarenheter.
Mål för 2015:
Under 2015 kommer vi att fortsätta att arbeta för att motivera och stödja de pågående projekten i ett försök att både
sprida och uppnå hållbarhet för metoden. Vår erfarenhet från tidigare skeden av projektet har belyst svårigheter och
sårbarheten av ett system som är beroende enbart av frivilliga (förtroendevalda/medlemmar). Därför kommer vi under
2015 att arbeta för att hitta alternativa lösningar för att mer effektivt sprida konceptet och skapa uthållighet.
Det är nödvändigt för spridningen att ha rätt material till marknadsföring och att förse aktörer med relevant information
och kunskap. Därför ska vi komplettera och färdigställa handlednings- och utbildningsmaterial som är riktade till våra
förtroendevalda/jägarkåren och andra aktörer som vill genomföra konceptet.
Eftersom det är sista året av projektet ska vi också avsluta med ett seminarium där vi ska presentera metodik,
erfarenheter och vår kunskap från projektet inklusive framtagen material etc.
Med sökte medel ska vi under 2015:
1. Utveckla alternativ för spridning av metodiken
2. Fortsätta arbetet med att bygga upp nätverk men nu men fokus på att hitta ett effektivt och uthålligt sätt att sprida
metoden.
3. En fortsättning med friluftsdagar - i egen regi samt att vi stödjer andra i deras genomförande. Vi har nu aktiviteter i
varje samverkansområde. Vi ska fortsätta att utveckla detta på länsnivå samt lyfta fram goda exempel på lokal nivå.
4. Komplettera och färdigställa material för användning i spridning av metodiken.
5. Genomföra en avslutningsseminarium - där vi presenterar metod, resultat och dela med oss av våra material som vi
har i projektet.
6.Utvärdering (Kvalitativ analys som presenteras under seminarium)

Förväntade effekter

1. Ökad kapacitet att bemöta behovet som finns bland framför allt skolor men även hos etniska organisationer.
2. Ökat engagemang bland lokala jaktvårdskretsar och enskilda jaktlag som leder till ett utökat utbud av lokala
friluftsaktiviteter för barn och ungdomar, särskilt de med utländsk bakgrund.
3. Ökad kunskap bland skolor och verksamheter som har särskilt ansvar för barn och ungdomar med utländsk
bakgrund, vilket skapar en positiv inställning till erbjudna friluftsaktiviteter och även ökar genomförandet av egna
aktiviteter.
4. Ökad kunskap hos föräldrar vilket i sin tur skapar positiv inställning till friluftsliv och de möjligheter som detta
erbjuder.
5. Fler möten. Samverkan och en förbättrad kommunikation och gemenskap mellan jägare, skolor, föräldrar, och
barn/ungdomar med utländsk bakgrund.
6. Ökad möjlighet för barn och ungdomar med utländsk bakgrund att delta i friluftsliv.
7. Ökad kunskap och förståelse för svensk natur, friluftsliv och allemansrätten bland människor med utländsk
bakgrund.
8. Samordning och ökad effektivitet av tillgängliga resurser.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

kalkyl år 3
1. Projektledning, lönekostnader inkl soc avg
2. Resor
3. Seminarium
4. Friluftsdagarna – egna och stöd till andra.
5. Nätverk, möte, utvärdering
6. Övriga material, administration
7. Egen finansiering

587 520
20 000
75 000
80 000
50 000
50 000
-312 520

Totalt sökta projektmedel (år 1)

550 000 kr

Summa

550 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1920 h

306 kr/h (inkl soc. avg., semestertillägg)

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.

duplicera.nu

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