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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
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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nu

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 Turistföreningen
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Tillsammans - verksamhet för integration
	Projektstart årmån: 2015-01-01
	Projektslut årmån: 2015-12-31
	Projektets totala budget kr: 450 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 450 000                 2015
	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: Anna Heimersson
	Telefon dagtid: 08-463 22 52
	Syfte med hela projektet sammanfattning: STF har sedan 2001 anordnat läger där syftet har varit att samla tjejer med olika etnisk och socioekonominsk bakgrund för att de tillsammans ska få upptäcka nya platser i Sverige, växa som personer och öka kunskapen om natur- , kultur, och friluftsliv i Sverige. Nu vill vi utveckla denna verksamhet och erbjuda fler läger, träffar och eventuellt även göra verksamhet för killar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Varje sommar har ett 20-tal tjejer mellan 15-20 år fått möjlighet till kraftigt subventionerat pris, följa med på läger 3-4 dagar. Lägren har de senaste åren varit förlagda i Stockholm skärgård, Göteborgs skärgård och svenska fjällvärlden. På lägren strävar vi efter att hälften av deltagarna ska ha etnisk svensk bakgrund och hälften annan etnisk bakgrund än svensk. Med detta har vi lyckats väl. På 2014 års läger i Abisko deltog 19 tjejer med bakgrund från 7 olika länder. Tjejerna kom från olika delar av Sverige.Möten mellan tjejer från olika kulturer som får besöka en för dem helt ny plats i Sverige, vistas i den svenska naturen och lära känna varandra är oerhört lyckat. Utvärderingar från tjejerna visar att de är mycket nöjda och för många blir det den bästa upplevelsen i livet.För att få med tjejer från olika kulturer krävs bland annat att det enbar är just tjejer på lägret. Eftersom vi också riktar oss till olika socioekonomiska grupper blir priset för dessa läger avgörande. Vi har därför valt att subventionera dessa kraftigt, vilket orsakar höga kostnader för oss. Lägren planeras och drivs vanligtvis av 1-2 tjänstemän på STF samt 3-5 ideella ledare. Vi vill nu titta på att utvckla vårt lägerkoncept som vi valt att kalla för TILLSAMMANS. Vi vill se om vi kan erbjuda fler läger varje sommar, utbilda fler ideella ledare och kanske även börja rikta oss till killar. Idag kommer deltagarna i huvudsak från Stocksholm och Göteborg. Vi vill också gärna öka antalet deltagare från övriga delar av Sverige. För att utveckla detta vill vi avlöna en person på 50% som kan arbeta med att utveckla konceptet tillsammans med ideella ledare och se över en mer långsiktig finansiering. Detta kan innebära att hitta sponsorer eller givare som är beredda att gå in med finansiering under en längre period. Personen ska också ansvara för nästa års lägerverksamhet och se över hur den kan utvecklas. 
	Förväntade effekter: Minst 2 sommarläger och 1 höstläger under 2015Ett förslag på hur verksamheten kan finansieras i framtidenEn stark ideell ledarbas som är beredda att driva TILLSAMMANS framåtEn attraktiv verksamhet för ungdomar som vill lära känna andra med annan bakgrund än de själva och upptäcka Sveriges natur och friluftsliv på en för dem ny plats i Sverige. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Personalkostnader                                                                                          252 000Overheadkostnader                                                                                         40 0001 läger i fjällen (resor, boende, mat, aktiviteter)                                              80 000 kr1 läger i skärgård (resor, boende, mat, aktiviteter)                                         40 000 kr1 höstläger (resor, boende, mat, aktiviteter)                                                    40 000 kr
	Summa: 452 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 50% i 12 månader
	àpris: 21 000 (inkl.sociala avgifter)
	Epostadress: anna.heimersson@stfturist.se
	Mobiltelefon: 070-3455220


