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

Friluftsfrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

3

Naturparkour - Mötesplats för integration

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016.01.01

2017.12.31

1 840 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

890 000

Avser bidragsår

2016

Belopp, kr

950 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2017

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

Gymnastikförbundet är medsökande. Fryshuset och KFUM är kontaktade och vill vara
delaktiga utifrån plats och möjligheter. Parkerna är öppna för allmänheten.

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Gymnastikförbundets stimulansbidrag

250 000

Organisation

Belopp, kr

Allmänna arvsfonden

1.402.000

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Helena Graffman

helena@friluftsframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-7686905

070-7686905

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Naturparkour skapar moderna mötesplatser för integration, ökar möjligheterna till en hälsosammare livsstil, stärker självförtroende, gruppgemenskap och
ger ungdomar tillgång till naturen som livsrum. Syftet med projektet är att stärka integrationen genom ett glädjefyllt möte med den svenska naturen.
Projektet kommer att resultera i tre stycken unika och bestående naturparkour-parker och målet är att verksamheten ska växa och spridas till tusentals
barn och ungdomar i Sverige. Tillsammans med ungdomarna kommer vi skapa mötesplatser för alla, oavsett etnicitet, socioekonomi, ålder, fysiska
förutsättningar eller kön. Genom naturparkour, som ett enkelt och inkluderande friluftsliv, kan vi bygga broar mellan urbana aktiviteter och friluftslivet.
Parkerna kommer att utgöra en attraktiv mötesplats för unga och vara en naturlig inkörsport till friluftsliv och nya träningsformer. Målgruppen är alla barn
och ungdomar på de tilltänkta orterna, men också unga ledare, eldsjälar och förebilder. Genom en tydlig dialog med ungdomarna kommer de ha en stark
påverkansroll i verksamheten och i samhället. Vi kommer att fokusera på ledarskapsutbildning för ungdomar i syfte att skapa en metod för ökad
integration i samhället. Projektets syfte faller in under Millenium mål nr 7, FNs barnkonvention samt regeringens mål för friluftspolitik nr 4.2, 4.6, och 4.10.

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

2 (3)

Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Vi ser i dag hur barn och ungdomars fysiska aktivitet minskar, hur deras tid framför skärmar ökar, samtidigt som den spontana uteaktiviteten försvinner.
Den del av ohälsan i Sverige som hänför sig till bristande rörelse är sex miljarder kronor per år. En siffra som riskerar att öka i takt med att stillasittande
generationer barn växer upp. Barn och ungdomar till föräldrar av utländsk härkomst har dessutom extra höga trösklar till att komma ut och röra sig i
naturen. Statistik visar att nya generationer spenderar mindre och mindre tid i skog/naturområden, vilket bidrar till mindre kontakt med och kunskap om
naturen. Vi måste förnya och våga vara en del av både nutid och framtid för att locka nya generationers nyfikenhet till att vistas i naturen på ett naturligt
och glädjefyllt sätt.
Projektet kommer att leverera tre färdigbyggda parker, workshops, utbildningar och inspiration till träning, men även en bred och djup samverkan med
utsatta områden. Kärnan i projektet är de ungdomar som involveras i ledarutbildning och planering. Intentionen är att det blir ungdomarnas projekt med
målsättning att de växer som individer och blir starka röster som påverkar sin lokalavdelning och kommun, samt skapar en häftig parkour-kultur i naturen.
Från Parkour till Naturparkour
Ordet ”parkour” har blivit förknippat med en ungdomsrörelse i urbana miljöer. Men vad är parkour egentligen? Parkour, även känt som ” L'Art du
Déplacement”, står för konsten att förflytta sig fritt framåt i en träning. Parkour fokuserar på utvecklingen av grundläggande fysiska färdigheter så som
balans, styrka, koordination, dynamik, uthållighet, precision och rumsuppfattning. Det främjar dessutom kreativt tänkande och stärker självdisciplin,
självkänsla och viljestyrka. Parkourens grundfilosofi:
-Att se alla hinder som möjligheter
-Att bygga upp sig mentalt och fysiskt, för att klara alla hinder
-Att ta hand om och hjälpa andra som är runt omkring, d.v.s. samarbeta
Naturparkour står för nyttjandet av naturens terräng till fysisk aktivitet och skiljer sig inte i övrigt från vanlig parkour. Naturen är en spontan och utmärkt
miljö som skapar utmaning med en annan känsla än parkour i stadsmiljö. En naturparkour-park består mestadels av naturmaterial och ligger i anslutning
till ett naturområde, gärna med närhet till utomhusgym, löpspår, lek mm. Parkerna skall upplevas som vackra platser som smälter bra in i naturen och blir
en estetisk plats i stadsplaneringen. Vår förhoppning är att parkerna ska nå fler tjejer, familjer och barn och ungdomar med invandrarbakgrund.
Naturparkour-parkerna kommer även att fungera som en portal till att fortsätta ut i naturen och skogen för även där utöva naturparkour och annat friluftsliv.
I anslutning till parkourparkerna kommer det finnas information om allemansrätten och naturspår, detta för att göra en stark koppling till parkour som
friluftsliv. I parkerna finns skyltar som beskriver hur man utövar olika rörelser. Dessa skyltar kommer att vara kopplade till en hemsida via QR-koder som
scannas med mobilen. På så vis länkas besökaren direkt till instruktionsfilmer på hemsidan och kan lättare utveckla sina färdigheter i naturparkour.
Ungdomarnas involvering och Sociala medier
Projektet Naturparkour bygger på ungdomarnas verklighet, vad de tycker är ”häftigt och coolt”. De är involverade i allt från idé till verksamhet på plats.
Friluftsfrämjandet har genomfört en pilot som bl.a. resulterade i ledarskapsutbildning i parkour för mångkulturella ledare. Piloten var mycket framgångsrik
och innebar en stor personlig resa för de ungdomar som utbildades. De fick möjlighet att växa som personer och involveras i föreningslivet, den svenska
naturen, få kunskap om sina rättigheter och bli en del i samhället. Ungdomarna vill nu fortsätta denna resa genom att vara delaktiga i utvecklingen av
ledarutbildning, verksamhet för många fler och att bli mentorer för naturparkour. Dessa ungdomar blir nya ledare i våra lokalavdelningar och påverkar
framtida beslut i kommunerna och våra organisationer. Projektet kommer använda ungdomarnas kommunikationssätt för att sprida konceptet. Vi kommer
i stor utsträckning att använda oss av sociala medier, filmer och en hemsida som samlar all information kopplat till projektet. Vi vill skapa inspirationsfilmer
som fångar känslan av att träna i naturen och lockar andra till att själva prova. Tillsammans med parkourprofiler kommer vi att göra instruktionsfilmer som
visar hur man gör olika rörelser. På hemsidan kommer vi även att sprida information om allemansrätten samt om hur man bäst tar hand om naturen. Allt
material kommer att vara digitalt, tillgängligt och gratis.
Val av platser med potential
Vi har i dag en lista med 20 kommuner, där flera aktörer i föreningslivet och kommunen vill anlägga en Naturparkour-park inom de kommande två åren.
Av dessa är fem kommuner i dag klara att skriva avtal och bekosta parkbygget och skötsel av denna. Kriterier för val av kommuner är: socioekonomi,
kommunens vilja, lokalavdelningarnas drivkraft, geografisk spridning samt engagemang från ungdomarna på plats.
...
Det räcker inte med nya unika parker. Genom stöd från Svenskt Friluftsliv kan vi tillsammans skapa parker med god standard och aktiva mötesplatser för
integration. Detta kräver projektledning, samarbete, utbildning av ledare och deltagare, mentorskap, inspiration och aktiviteter som inkluderar alla.
Friluftsfrämjandet som är huvudsökande står för friluftsliv och har i dag genom sina egna anläggningar erfarenhet av skötsel och drift av
utomhusverksamhet, utbildning, mentorskap ledarskap. Friluftsfrämjandet ansvarar för samarbete/brukaravtal med kommun. Svenska
Gymnastikförbundet står för verksamhet inomhus och har byggt upp en plattform för parkour-utbildning. Fryshuset har erfarenhet av mötesplatser för
unga som överbryggar motsättningar, olikheter och ökar förståelsen. Kommunerna ser koppling till framtidens upplevelse-anläggningar, folkhälsa,
ungdomssatsningar, bra livsmiljö och hållbar utveckling. De betalar parkbygge, säkerställer fortsatt underhåll, rustar upp och står för löpande kontroll av
säkerhet/kvalitet enligt samma princip som gäller vid parkmark. Kronprinsessparets stiftelse stödjer projektet med sitt namn. De vill motverka utanförskap
och främja god hälsa för barn och unga i Sverige så att alla ska få möjlighet att växa upp till trygga och starka individer och bli del av samhället oavsett
bakgrund.
Projektledare Ahmed Al-Beihi står för kunskap, utveckling, lust och relation till utövare i parkour i Sverige och Norden i dag.
Tillsammans skapar vi passion och ökade förutsättningarna för parkour i Sverige. Utifrån barn och ungdomars intressen, behov och villkor skapas
öppnare organisationer med större mångfald och en kultur som stärker och omfamnar alla människor.

Förväntade effekter

Genom att erbjuda en lättillgänglig och angelägen friluftsaktivitet skapar vi moderna mötesplatser som lägger grunden för
integration, gemenskap, självkänsla och en hälsosammare livsstil. Vi ger ungdomar inflytande och påverkningsmöjligheter i
verksamheten och samhället.
Projektet kommer att säkerställa och leverera:
- Tre bestående naturparker i socioekonomiskt utsatta områden
- Integrationsplaner i samarbete med kommunerna.
- Skisser och byggstöd
- Informationsbroschyr
- Utbildningshandledning
- Utbildning och mentorskap för 20 ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden
- Digitalt utbildningsmaterial, åtkomligt för alla utövare
- Inspirations- och instruktionsfilmer åtkomligt för alla
- Unga nya ledare som påverkar våra organisationer och kommunerna de verkar i.
- Webbaserad modell med verktygslåda för fortsatt etablering i Sverige och Norden
- Möjlighet till en aktivare och mer meningsfull fritid för 20 000 barn och unga i berörda kommuner.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Kostnadskalkyl SEK år 1 (2016)
Projektledare 50 %
Lokal projektadministratör 30%
Ungt ledarskap 20% (9 mån)
Utbildning (nytt ledarskapsmaterial, digitala handledningar)
Externa tjänster ( layout, copy, arkitekt)
Investering ( kläder, material)
Kommunikation (filmer, broschyr, opinion)
Övriga kostnader (resor, boende, byggstöd)
OH 13% (telefon, dator, riksadministration)
Medfinansiering: Idrottsförbundets stimulansbidrag

306 900
178 200
103 900
85 000
244 000
20 000
50 000
50 000
102 000
-250 000

Summa

890 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Projledn:990h / Adm:594h / Ungled:297h

310kr/h / 300kr/h / 350kr/h

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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