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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:returned;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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a.
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 Kryssarklubben
	Projektnr: 20164
	Projektnamn: Vuxen med barn/barn internat
	Projektstart årmån: 2016-01-01
	Projektslut årmån: 2016-12-31
	Projektets totala budget kr: 164 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 164 000               2016
	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: Hanna Lindvall
	Telefon dagtid: 08/7161150
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Ge barn som annars inte kommer ut på sjön eller ut i naturen en chans att få uppleva en vistelse på Malma Kvarn. Meningen är att projektets barn skall gå gratis. Malma Kvarn är en kursgård som ligger långt ute på Värmdöoch man har i många år hållit kurser för barn. Ledarna är välutbildade och har god sjövana.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi har under många år haft kursverksamhet för barn som vill lära sig segla. Vi har nu tänkt att även vända oss till föräldrar och barn som inte har den ekonomiska förutsättningen för att skicka sina barn till läger. Det kan också vara barn som förutom att de inte har råd inte vill lämna sin mamma eller pappa för att åka på läger. Vi har därför tänkt starta ett läger som gör det möjligt för en förälder att följa med sitt barn. Vi tänker vända oss till olika organisationer som jobbar med barn och har kännedom om vilka som behöver komma ifrån sin vanliga vardag och komma ut i naturen och arbeta med andra i grupp. Kursen för projektets barn är gratis.Kursplanen sträcker sig över 4-9 dagar och omfattar grundläggande utbildning i båtvett och framförallt gott sjömanskap. Barnen får kännedom om allemansrätter och regler som gäller i naturen. Internatläger ger barnen mycket mer än kunskap det ger en gemenskap med andra barn som man kanske aldrig kommer i närheten av annars.Målgruppen för projektet är barn som av olika anledningar annars inte kommer ut i naturen eller ut på sjön. Barn som vill pröva på att segla men där föräldrarna inte har råd eller förmåga att sätta dem på läger.Marknadsföringen kommer att ske via SXK:s hemsida samt i föreningens tidning. Kontakter med organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset samt Stadsmissionen och också andra organisationer som jobbar i kommuner med många barn som aldrig kommer ut på läger. Vi kommer också att annonsera i lämpliga media för att nå målgruppen.En del av lägren kommer att bemannas med extra ledare för att tillgodose speciella behov.När det gäller utvärderingen är det av stort värde att projektet särredovisas och att varje insats utvärderas för att se hur vi kan utveckla området. Erfarenheten från  ungdomssatsningarna ska spridas till övriga kretsar inom Kryssarklubben. 
	Förväntade effekter: Vi tror att man kan nå ytterligare en grupp av barn som aldrig kommer ut på sjön att få testa lägerlivet och se vad det innebär att leva med andra barn i grupp och lära sig något nytt som man sedan har glädje av hela livet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Marknadsföring och kontakter med organisationer                                           45.000Extra personalkostnader  för fyradagarläger inkl. arbetsgivaravg. och mat      30.0005 personal x 6 dgr (En dag före lägret och en efter) x 1000/dagDiv. utrustning som flytvästar mm kläder vid behov mm för de barnsom saknar detta                                                                                                  5.000                                 Personalkostnader för niodagarsläger tonåringar  ink. arb.avg.                         55.0005 personal x 11 dgr. (En dag före lägret och en efter)                                   Utvärdering och rapporter                                                                                     9.000Kostnader för administration och handledning                                                   20.000                 Tillkommer ideella resurser vid förberedelser, information och resultatspridning inom klubben100 timmar ingen ersättning utgår.
	Summa: 164.000
	Beräknat antal arbetstimmar: dagersättning
	àpris: 1.000/dag inkl. arbetsgivaravgifter
	Epostadress: Stockholmskretsen@sxk.se
	Mobiltelefon: 073-6422953


