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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
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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: Svenska Jägareförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Fler unga i naturen!
	Projektstart årmån: 201601
	Projektslut årmån: 201612
	Projektets totala budget kr: 701000
	Belopp kr Avser bidragsår: 701000                 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: Tamisha Kindberg
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Det övergripande syftet med det här projektet är att identifiera och tillämpa metoder och arbetssätt för att bättre engagera och involvera unga och nya svenska i förenings- och friluftsliv. Sammanfattningsvis kan syftet med det här projektet sammanfattas i tre delar:• Utveckling av vårt arbete med ungas engagemang och deras roll i organisationen• Sprida våra metoder på länsnivå för att arbeta med barn och unga (friluftsdagar och Jaktens Dag) • Identifiera nya samarbeten med andra organisationer och verksamheter kopplade till barn, unga och nyanlända. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svenska Jägareförbundet vet att de unga är vår framtid och vi vill genom att sammanställa framgångsfaktorer för ungdomars engagemang under det här året öka ungas inflytande i organisationen. Det här projektet syftar till att låta våra yngre medlemmar få ta en större roll i våra utåtriktade aktiviteter i samarbete med skolor. Under år 2016 vill vi även fokusera på det interna ungdomsarbetet och hitta nya metoder och arbetssätt för att låta unga ta plats i styrelsearbete på lokal nivå i våra kretsar och län. I projektet kommer unga ideella få stöd och hjälp med att arrangera egna event på lokal nivå för nya och gamla medlemmar för att visa upp organisationen. Sedan flera år tillbaka har vi utvecklat en framgångsrik modell och koncept för samarbete med skolor runt om i landet, tack vare stöd från Svenskt Friluftsliv. Hittills har fler än 1000 ungdomar fått en introduktion till den svenska naturen och friluftslivet genom handledning och praktiska aktiviteter. Kunskap och praktisk erfarenhet i viktiga ämnen som ekologi och allemansrätt har ökat.Friluftsdagarna är idag mycket efterfrågade bland skolor, och vi önskar sprida modellen på länsnivå och bland lokala jaktkretsar hos våra ideella som en metod att nå ut till unga. Förutom friluftsdagar vill vi fortsätta utveckla Jaktens dag som koncept som riktar sig till yngre barn i åldrarna 10-13 år. För att nå ut och sprida metoden behöver vi samla våra unga ideella och ungdomsansvariga för erfarenhetsutbyte och skapa en plattform för länsövergripande samarbeten. Därför ingår genomförande av ungdomskonferens 2016 samt genomförande av nätverksträffar som en del av projektet.  Ett flertal andra friluftsaktörer har signalerat intresse för att samarbeta med Jägareförbundet i olika integrationsprojekt. Nya samarbeten på nationell och lokal nivå behöver undersökas under år 2016.Mål för 2016:Under 2016 kommer vi att fortsätta att arbeta för att motivera och stödja våra ungdomsansvariga konsulenter samt hitta nya rekryteringsvägar för att nå ut till unga utanför vår egen organisation. Vår erfarenhet från tidigare arbete med ungdomar har visat att det framförallt är unga som attraherar andra unga till organisationen. Därför kommer vi under 2016 att arbeta för att hitta metoder och arbetssätt där unga medlemmar kommer uppmuntras att ta en mer aktiv roll i rekryteringsarbetet och våra utbildningar som riktar sig till externa parter som skolor mm.Det är nödvändigt för spridningen att ha rätt material till marknadsföring och att förse aktörer med relevant information och kunskap. Därför ska vi komplettera och färdigställa handlednings- och utbildningsmaterial som är riktade till våra förtroendevalda/jägarkåren och andra aktörer som vill genomföra konceptet.Med sökta medel ska vi under 2016:1. Genomföra en kartläggning av ungas engagemang i organisationen uppdelat efter län2. Fortsätta arbetet med att bygga upp nätverk mellan ungdomsansvariga på nationell nivå3. En fortsättning med friluftsdagar - i egen regi samt att vi stödjer andra i deras genomförande. Vi har nu aktiviteter i varje samverkansområde. Vi ska fortsätta att utveckla detta på länsnivå samt lyfta fram goda exempel på lokal nivå.4. Genomföra Jaktens dag i samarbete med skolor i minst hälften av våra län5. Ta fram anpassat rekryteringsmaterial för målgruppen barn och unga 6. Skapa en gemensam kommunikationsplattform för hur vi kommunicerar med målgruppen, passande budskap, spridning i sociala medier osv7. Anordna en ungdomskonferens 20168. Starta fadderverksamhet på länsnivå för att lyfta fram unga. 
	Förväntade effekter: 1. Ökad kapacitet på länsnivå att själva anordnar aktiviteter för ungomar och människor med annan etnisk bakgrund. 2. Ökat engagemang och kapacitet bland lokala jaktvårdskretsar och enskilda jaktlag att låta unga ta plats i organisationen. 3. En ny, effektiv och hållbar struktur för att satsa på ungas medlemskap i organisationen. 4. En skriftlig sammanställning av framgångsfaktorer för att engagera unga i verksamheten som kan fungera som stöd på länsnivå. 5. Fler möten. Samverkan och en förbättrad kommunikation och gemenskap mellan jägare, skolor, föräldrar, och barn/ungdomar både etniskt svenska och barn med utländsk bakgrund.6. Ökad möjlighet för barn och ungdomar med utländsk bakgrund att delta i friluftsliv.7. Ökad kunskap och förståelse för svensk natur, friluftsliv och allemansrätten bland människor med utländsk bakgrund.8. Ökat samarbete med andra friluftsorganisationer särskilt gällande ungdom och integration.9. Ökad interndemokrati. Bättre representation i styrelsen med avseende unga och andra underrepresenterade grupper.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning, lönekostnader inkl. soc. avg. mm                                             396 000Resor                                                                                                                 40 000 Ungdomskonferens 2016                                                                                  60 000Nätverksträffar, möte, utvärdering                                                                     35 000(Planering, koordinering och uppsökande arbete med nya samarbetsorganisationer) Material och utvärdering                                                                                     50 000Friluftsdagar ( 10 stycken på nationell nivå)                                                      120 000 
	Summa: 701 000 
	Beräknat antal arbetstimmar: 1920
	àpris: 206,25 (ink soc avgifter,semestertillägg)
	Epostadress: tamisha.kindberg@jagareforbundet.se
	Mobiltelefon: +46 (0)70 330 0431


