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

Svenska Frisksportförbundet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Friluftsliv i generationer

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

Januari 2016

December 2017

500 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

300 000

2016

200 000

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

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Elsina Flach

kansli@frisksport.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0156-53210

070-4084507

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att integrera de nyanlända, både flyktingar och EU-migranter i det svenska samhället och föreningslivet.
För att fungera i Sverige krävs att man förstår våra traditioner, regler, möjligheter och skyldigheter.
Friluftsliv och miljötänk är stort och viktigt för oss och allemansrätten är en sedvänja vi är mycket stolta och
tacksamma över. Vi vill förmedla vår kunskap och våra erfarenheter vidare, så att de nyanlända upptäcker
vår svenska natur, men också förstår vilka regler som finns. Vi vill också förmedla det positiva med att ha
generationsöverskridande aktiviteter, där både kvinnor och män deltar. All vår verksamhet sker i drog- och
alkoholfri miljö, vilket är en självklarhet för oss frisksportare.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Frisksportarna har "generationer i gemenskap" som devis och en av målsättningar med detta projekt är att
praktiskt visa på det positiva med att göra saker tillsammans över åldersgränserna. Vi har klubbar från
Luleå i norr till Malmö i söder och vi kan därmed nå nyanlända i hela landet. Alla från små barn, via
ungdomar och vuxna till seniorer engageras i gemensamma friluftsaktiviteter. Genom denna verksamhet
kan äldre deltagarna dela med sig av både naturkunskap och aktivitetsutförande och således lära yngre
vad ett rikt friluftsliv innebär. Vi vill satsa på grupper med båda könen representerade, liksom
infödda/etablerade svenskar och nyanlända. Ensamkommande flyktingbarn ska integreras i både nya och
befintliga grupper, där erfarna ledare leder verksamheten.
Frisksportarna har mångårig kunskap på området och kan erbjuda både traditionella aktiviteter såsom
vandring/skogspromenader, längdåkning, paddling på lugnt vatten, svamp- och blomsterutflykter med
picknick i det gröna. Vi har även mer äventyrlig verksamhet, som bergklättring, grottutforskning,
skärmflygning, utförs- och snowboardsåkning, forspaddling, rafting och vindsurfing. Läger med
övernattning i tält och vindskydd, bad och utomhusaktiviteter som fotboll och volleyboll. Detta ska ge våra
nyanlända fina upplevelser och minnen för livet, men också viktigt kunskap om naturen och regler som
finns. En kunskap som alla som bor eller kommer till Sverige bör ha!
Vi frisksportare känner dock att i dagens stressiga vardag skulle så oerhört många fler behöva den
återhämtning och läkning som naturen erbjuder. Så många fler skulle behöva inse hur oerhört beroende vi
faktiskt är av en frisk jord. Och så många fler måste lära sig vad man får och inte får göra genom
allemansrätt och allemansvett.
I en tid då stora mängder människor, sargade till kropp och/eller själ, söker sin tillflykt till Sverige är detta
viktigare än någonsin. Många kommer från länder där naturen kan vara rent farlig och där man inte alls har
den positiva syn på den som vi infödda svenskar har. På grund av vår välfärd och mångåriga tradition av
möjligheten att vistas i skog och mark är allemansrätten en självklarhet, men den är ju egentligen en unik
tillgång som även innebär skyldig-heter och som måste värnas och vidarebefordras till ALLA som skall bo i
Sverige.
Vi vill därför genomföra ett projekt, där våra frisksportklubbar runtom i landet lockar nya grupper till
verksamhet som erbjuder kvalitativa naturupplevelser och lär ut en hållbar syn på nyttjande av naturen. Då
många av de nyanlända har liknande bakgrund hoppas vi att de skall känna en trygg gemenskap i
grupperna och här kommer våra ledare och övriga deltagare att spela en viktig roll. Vi tror att
naturaktiviteter i en trygg, välordnad verksamhet, med gott om trygga, goda förebilder i alla åldrar, kan
starta och påskynda läkningen hos den enskilda individen och även integreringen av människor i alla
åldrar i det svenska samhället. Frisksportens ideologi med drogfrihet, allas lika värde, solidaritet med
andra människor, samhällsansvar, en per-sonlig utveckling, friluftsliv och natur- och miljöfrågor kommer
självklart att genomsyra all verksamhet.
Genomförande av projektet. De pengar vi får för att använda i projektet plus det vi satsar själva kan våra
klubbar söka från vårt förbund, redan från dag 1. På så vis når vi snabbt ut. Klubbarna kontaktar i sina
respektive kommuner de organisationer som har hand om flykting och asylboenden, hem för
ensamkommande flyktingbarn mm. Vi inbjuder och tar med dessa människor på våra ordinarie
arrangemang eller ordnar nya utflykter om det visar sig bättre. Klubbarna söker pengar från SFF för extra
kostnader,såsom ersättning till ledare som tar ledigt från jobbet, transporter och ev. mat (Typ matsäck) för
de av våra gäster som saknar egna möjligheter och utrustning som kan behöva hyras eller köpas in.

Förväntade effekter

Vi kan lära våra nya vänner:
Naturkunskap
Allemansskyldighet
Allemansrätt
Trygghet i naturen och samhället
Respekt för andra kulturer, djur och natur
Leva hälsosamt utan alkohol- och droger och inte hamna i kriminella kretsar.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Administration på förbundsnivå år 2016
Kurser på förbundsnivå år 2016
Kostnads ersättning ledaren i klubbarna 2016
Inköp av material 2016
Resekostnader 2016
Mat etc. 2016

Belopp, kr

30 000,20 000,100 000,100 000,30 000,20 000,-

Administration av kanslist på förbundsnivå, inkl. soc. avg.

Summa

300 000,EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

133

225,-

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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