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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

2 (3)

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



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 (RHF)
	Projektnr: 1
	Projektnamn: "Må bra med Allemansrätten"
	Projektstart årmån: 1 februari 2016
	Projektslut årmån: 1 december 2016
	Projektets totala budget kr: 250 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 190 000                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: "Må bra med allemansrätten" skall öka barns och ungdomars friluftsintresse,så att de aktiverar sig  i olika friluftsaktivi-teter. Lärarna kan följa läroplanen..10 000-tals elever (ca.22 000 2014)  får kunskap om allemansrätten och uppleva spänningen ute i Naturen. Skall ge stöd  till eleverna och till lärarna i arbetet både utomhus och på lektionerna om allemansrättens möjligheter och skyldigheter och vikten av aktivt friluftsliv för att må bra.  En bland många, många positiva lärarkommentarer: "Jag letade efter detta material för jag vill beställa en klassuppsatts,TACK. Bra för åk 7, men jag skulle vilja ha fler så att alla elever i 7:e klass i skolan skulle kunna så varsitt ex,.RHF avser att fortsätta jobba med detta viktiga projekt, -att hjälpa och stödja både lärare och elever + föräldrar ,med "Må bra med allemansrätten, Frisk i naturen + Naturvårdsverkets - naturfilm, tippsspår  m.m. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Eftersom "Må bra med Allemansrätten” utgör ett mycket viktigt material för att nå ut med viktiga friluftskunskaper till stora grupper elever om friluftslivets  spännande möjligheter och om allemansrätten och att sprida friluftsbudskapet till stora grupper bland allmänheten under åren, Därför är det viktigt att RHF fortsätter detta arbete. Materialet hjälper till att stärka många barns, ungdomars, nya svenskars, äldres och funktionshindrades friluftsintresse och ger kunskap om naturen som en hälsofaktor. Många får delaktighet i olika fritidsaktiviteter för första gången.  RHF.s fortsatta arbete innebär att många lärare kan följa läroplanen inom detta område och att 10 000-tals elever får kunskap om allemansrätten - och kanske för för första gången får uppleva spänningen i naturen . Det är positivt att Naturvårdsverket fortsätter stödja  projektet även framöver med extra material - naturfilm, tipsspår m.m. RHF har fått information genom Utbudet att materialetuppskattas både av lärarna och eleverna, och även av föräldrarna Det samlade materialet har även gjort stor succé även 2015.Det har fortsatt att användas i skolorna runt om i landet, (se bil.1). Det är positivt att 1000-tals lärare år efter år, beställer "Må bra med allemansrätten" och uttalar att det är ett mycket värdefullt stöd i deras arbete bland eleverna, enligt Utbudet.  Material trycks upp "Må bra med allemansrätten", till elever. "Frisk i naturen" ett antal till lärarna för bl.a. info till föräldrar och elever om värdet av friluftsliv som en hälsofaktor, + naturfilm" - minst en lektion, "Tipsspår med svar" till en naturpromenad för eleverna. Beställningar tas emot både av RHF,s kansli och Utbudet - distribution sker från båda, beroende på beställare - räknas upp packas och sänds ut med posten. De stora beställ- ningarna till skolorna sänder utbudet ut. RHF sänder till lokalföreningar, terapeuter,  medlemmar, allmänheten  butiker, myndigheter och politiker samt Masesgården.Under 2014 har RHF slagit rekord när det gäller antalet elever som haft förmånen att ta del av ”Må bra med allemansrätten”, nämligen ca 22 000 runt om i  Sverige. Under våren 2015 har efterfrågan varit lika stor - RHF har nu sänt ut till ca.9 000 elever trots avsaknaden av bidrag från Sv. Friluftsliv. På grund av detta så är det risk att alla inte kom-mer att kunna få material under hösten då efterfrågan under augusti,september verkar vara lika stor som under 2014.
	Förväntade effekter: 4 300 lärarna klarar utbildningen kring allemansrätten - enligt skolplanen.Ca. 16 000 elever får kunskap om allemansrätten - och kanske för första gången upplever spänningen i naturen - ökar ungdomars friluftsintresse,så att de fortsätter att aktiverar sig  i olika friluftsaktiviteter i föreningar och med föräldrarna. Barnen fungerar då mycket bättre i skolan efter vistelse och lek i naturen efter RHF.s projekt. RHF når även alla åldersgrupper,- förutom skolbarn från daghem till gymnasiet, universitet och högskolor,- pensionärsföreningar, allmänheten bl.a. på Masesgården och i Hälsans hus m.m.  RHF har även på departementet aktualiserat deltagande i arbetet med projektet ”jämlik hälsa” efter samtal med bl.a. folkhälsominister Gabriel Wikströms sakkunniga. RHF har  presenterat några projektförslag där RHF.s ”Må bra med allemansrätten” är en viktig del. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Tryckning "Må bra med allemansrätten"                                                                  40 000 Utskick till skolor - porto, slå in paket m.m.16 000 elever                                      130 000 Personalkostnad + ideellt arbete                                                                              30 000 Kompletteringsmaterial                                                                                             20 000Kurs och föreläsningar ideellt + viss kostnad                                                           30 000
	Summa: 250 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 100 tim. + 400 timmar ideellt arbete
	àpris: 300 kr/tim
	Epostadress: kurt@svedros.se
	Mobiltelefon: 073- 0328595


