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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
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EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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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.
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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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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: Cykelfrämjandet
	Projektnr: 15-1
	Projektnamn: Cykling utan ålder
	Projektstart årmån: 2015-03
	Projektslut årmån: 2015-12-31
	Projektets totala budget kr: 298 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 190 000                 2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 3 kommuner
	Belopp kr: 108 000
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Jennie Fasth
	Telefon dagtid: 070-201 48 22
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att ge fler äldre inom äldreomsorgen möjligheten att uppleva staden och naturen på nära håll samt att förbli en aktiv del av samhället. Vi anser att även de äldre som inte längre har möjlighet att framföra en cykel på egen hand, ändå ska få uppleva den frihet som cykling innebär. Cykelturerna har i de danska projekten visats sig skapa en gemenskap mellan volontärer och brukare/passagerare som vi anser genererar en viktig samhörighet. Personalen på äldreboenden har även märkt av att de brukare/passagerare som deltagit i projektet fått ökad aptit, sovit bättre samt öppnat sig mer för dialoger. Alldeles för många äldre saknar social stimulans, något som vi anser att man genom ”Cykling utan ålder” skulle kunna komma ifrån. Cykelfrämjandet har under de senaste 80 åren arbetet för att främja cykling och drivit olika projekt för att få fler att välja cykeln. Genom projektet ”Cykling utan ålder” får vi nu en möjlighet att hjälpa de som inte längre kan cykla, att ändå få möjlighet att njuta av friheten och välbefinnandet som cykling innebär.    
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet:  BAKGRUNDProjektet ”Cykling uden alder” startade i Köpenhamn 2012 av Ole Kassow med initiativet att ge äldre människor möjligheten att känna vinden i håret och komma ut mer i det fria. Rickshaw-cyklar köptes in och sedan satte man ihop ett bokningssystem för brukare/passagerare samt även volontärer. Många danska kommuner har valt att samarbeta och projektet har inte bara spridit sig i Danmark utan finns nu även i Norge. Idag finns ”Cykling uden alder" i 20 danska kommuner och ytterligare 20 beräknas ansluta sig under hösten. I Norge finns projektet i 6 kommuner och ytterligare 4-5 kommuner står på tur att ansluta sig. Cykelfrämjandets har som ändamål att arbeta för en ökande användning av cykeln.  Cykelfrämjandet vill därför genomföra ett projekt, för att ge boende på äldreboenden en chans till ett aktivt friluftsliv. Projektet innebär att deltagande kommuner ger äldreboenden möjlighet att, med hjälp av volontärer, åka på utflykter i rickshaw. Projektet har i Danmark genomförts med goda resultat och med stor internationell mediauppmärksamhet. Cykelfrämjandet har ett stort rikstäckande kontaktnät såväl med kommuner som med cyklister, vi ser därför möjligheten att ta projektet till Sverige. Målet för projektet är att tillsammans med 3 större testkommuner, sätta samman ett fungerande bokningssystem och en pool med utbildade volontärer för att sedan kunna erbjuda tjänsten till äldreboende inom kommunen. I Danmark har projektet skapat ett väl fungerande samarbete mellan kommuner, lokala organisationer och kommunens invånare. Inom ramen för projektet utrustas varje kommun med två cyklar vardera och utvärdering sker löpande för att anpassa efter varje kommuns förmåga och efterfrågan. Våra förhoppningar är att fler kommuner så småningom ska ansluta sig och att projektet även öppnar upp för eventuella arbetsmöjligheter i form av en pool med avlönade chaufförer. Men framförallt vill vi att så många äldre som möjligt ska få vara ute mer och njuta av sin stad och känna en samhörighet. Projektet riktar sig mot kommunala äldreboenden i hela landet. Dessa nås genom information och reklamkampanjer för projektet via hemkommunen. Projektet stämmer väl överens med Cykelfrämjandets ändamål om att arbeta för en ökande användning av cykeln. Projektet främjar också aktivt friluftsliv för äldre, vilket går i linje med Svensk Friluftslivs verksamhet och mål. Genom att ge äldre möjlighet att uppleva staden och naturen på nära håll samt att förbli en aktiv del av samhället, är våra förhoppningar att projektet både främjar cykling och möjliggör för socialt utbyte mellan generationer.Projektet marknadsförs gentemot kommuner under våren 2015, genom direkt kontakt samt riktade utskick med information om projektets utformning och genomförande. Cykelfrämjandet har redan goda kontakter med Ole Kassow som grundat ”Cykling uden alder” i Danmark och möjlighet att ordna möten och seminarier för de kommuner som vill veta mer samt ett grundligt informationsmöte för de utvalda testkommunerna. De tre testkommunerna kommer att ansvara för att information finns tillgängligt på deras respektive hemsidor. 
	Förväntade effekter: Främjar aktivt friluftsliv för äldre, vilket går i linje med Svensk Friluftslivs verksamhet och mål. Genom att ge äldre möjlighet att uppleva staden och naturen på nära håll samt att förbli en aktiv del av samhället, är vår förhoppning att projektet både främjar cykling och möjliggör socialt utbyte mellan generationer.  
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Materialkostnad Rickshaw-cyklar                                                                       216 000Frakt av cyklar                                                                                                      10 000 Utbildningar                                                                                                            3 000 Kampanjmaterial                                                                                                   10 000  Seminarier/Informationsmöten                                                                              30 000Personalkostnad                                                                                                    29 000                                                                           
	Summa: 298 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 232
	àpris: 125 kr
	Epostadress: jennie.fasth@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 070-201 48 22


