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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)
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Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår
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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.
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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: Riksförbundet Hälsofrämjandet
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Pilotprojekt -"Lustfyld utomhuspedagogik inom skilda ämnen i skolan"
	Projektstart årmån: Januari  2016
	Projektslut årmån: Oktober 2016
	Projektets totala budget kr: 205 000 
	Belopp kr Avser bidragsår: 145 000                 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: Kurt Svedros
	Telefon dagtid: 08-6430504, 08- 59998616
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Det pågår två mycket viktiga processer i Regeringskansliet -dels om arbetet inom ramen för Livsmedelsstrategin, dels i Kommissionen för jämlik hälsa. Hälsofrämjandet kan här vara till stor nytta när det gäller att samordna utfallet av de två processerna och bidra till att maximera den samhälleliga vinsten. Tanken är att genom projektet -  ”Friluftsdagar i Naturens skafferi” hjälper vi skolorna att skapa meningsfulla friluftsdagar, samtidigt som vi ökar barnens förståelse för och stärker deras relation till naturen och miljön. Vi lär dem hur kul det är att vara ute i skog och mark och vi visar dem att det finns svampar örter och växter som är ett fantastiskt skafferi - tillgängligt för oss alla. Att på detta sätt intressera barnen för friluftslivet, aktiverar vi även deras föräldrar. RHF bidrar till en välfungerande och lustfylld utomhuspedagogik inom ämnena  biologi, hemkunskap, kemi, samhällskunskap och idrott och hälsa. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: PilotprojektKostnaderna för ohälsan ökar. Den del som hänför sig till bristande motion/rörelse uppskat-tas till mer än 6 miljarder.- lika mycket som rökningen kostar. Samtidigt minskar friluftsda- garna - som tidigare var en självklar del av läroplanen med 8 friluftsdagar/läsår. Nu bestäm- mer rektorn i denna fråga, vilket resulterat i att många barn aldrig får pröva på friluftsliv då tyvärr många föräldrar inte heller tar med barnen ut i friluftsmarkerna. Barnens kunskaperom djur,natur minskar därför allt mer.Det pågår dessutom två mycket viktiga processer i Regeringskansliet -dels om arbetet inom ramen för Livsmedelsstrategin, dels om Kommissionen för jämlik hälsa. Hälsofrämjandet kan mot bakgrund av sitt breda program, vara till stor nytta när det gäller att samordna utfallet av de två processerna och bidra till att maximera den samhälleliga tanken med dessa processer.. Mot bakgrund av beskrivningen ovan och efter uppvaktning  på Socialdepartementet, där RHF redovisade sina möjligheter att medverka i arbetet för "jämlik hälsa" ,har vi den upp- fattningen att RHF kan genomföra olika aktiviteter i form av Må bra med Allemansrätten och framförallt - genom att ordna ”Friluftsdagar i Naturens skafferi” inkluderande allemansrätten. Då hjälper vi skolorna att skapa meningsfulla friluftsdagar, samtidigt som vi ökar barnens förståelse för och stärker deras relation till naturen och miljön. Vi lär dem hur kul det är att vara ute i skog och mark och vi visar dem att det finns svampar örter och växter som är ett fantastiskt skafferi - tillgängligt för oss alla. Att på detta sätt intressera barnen för friluftslivet, så aktiverar vi även deras föräldrar och skapar intresse för naturen där de bor. RHF kan även  bidra till en välfungerande och lustfylld utomhuspedagogik bl.a. inom äm- nena  biologi, hemkunskap, kemi, samhällskunskap och idrott och hälsa.RHF förordar en grön livsstil. När man går ut i naturen och plocka t.ex. svamp, bär, örter och ätlig växter som nässlor, maskrosor m.m. Då utnyttjar man friluftslivets möjligheter till rek- reation och motion samt tar till vara de naturresurser som går att utnyttja som ”livsmedel”. Det är en del i strävan att uppnå målet  ”Mat för ett uthålligt samhälle - och klimatsmart mat”. RHFär helt klara på att vad vi väljer att äta påverkar miljön och klimatet. Odlingsytor, kväve, fosfor, vattenförbrukning, bekämpningsmedel, gödning, transporter, m.m. hör ihop med vad vi äter. Det krävs därför varsamhet och eftertanke och att välja en miljö och klimatvänlig livsstil där "Friluftsliv med naturens skafferi och mer grön mat" Lustfylld utomhuspedagogik inom skilda ämnen i skolan" är en av grundpelarna. Genom informationsarbete i samband RHFs  friluftsdag är verksamheten helt i  linje med regeringens projekt "jämlik hälsa. Avsik- ten är efter genomgången på departementet att några beslutsfattare medverkar under denna friluftsdag.
	Förväntade effekter: Detta pilotprojekt resulterar i att ett antal klasser, i några skolor får pröva på ett aktivt friuftsliv och får grundkunskaper om naturens skafferi under en friluftsdag .Senare under dagen ges de medverkande möjlighet att provsmaka vildsallad och pröva nässelsalt m.m. Projektet presenteras under dagen för ett antal beslutfattare från gruppen som medverkar i arbetet med den nya Livsmedelsstrategin och från Kommissionen för jämlik hälsa. Vid en senare utvärdering och redovisning på departementen bedömer dessa pilotprojektets relevans och värde för att ev. kunna vara en del i det fortsatta arbetet inom den nya Livsmedelsstrategin eller Kommissionen för jämlik hälsa. Ev beslutar dessa två organ senare att  lägga RHFs verksamhet som en del i det fortsatta praktiska arbetet ute i landet i någon form. RHF kan bidra vid samordningen av utfallet av de två processerna,för att uppnå maximal nytta ute i samhället. Två av RHFs projekt i skolorna idag visar denna möjlighet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: "Lustfyld utomhuspedagogik inom skilda ämnen i skolan"Konsult ersättning - 2 Naturterapeuter som leder friluftsdagarna  + resor + för-beredelse + rekognosering av lämplig naturområde + arbeta fram material         50 000Extra konsultinsatts vid kontakter med beslutsfattare,skolor och media               70 000Administration, möten,  lokaler, transporter, m.m.                                                 40 000                                                      Övrigt                                                                                                                     10 000Utvärdering och uppföljning                                                                                   35 000                                                                                                                              
	Summa: 205 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 90 
	àpris: 500
	Epostadress: kurt@svedros,se
	Mobiltelefon: 073- 0328595


