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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: Cykelfrämjandet
	Projektnr: 4
	Projektnamn: Frihet på cykel
	Projektstart årmån: 2016/01
	Projektslut årmån: 2018/12
	Projektets totala budget kr: 4 279 000
	Belopp kr Avser bidragsår:      1 426 334              2016 
	Belopp kr Avser bidragsår_2:     1 426 333                   2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3:     1 426 333                    2018
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Elisabeth Kempe
	Telefon dagtid: 0706-31 29 90
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet är att få fler att upptäcka cykeln som det optimala transportmedlet och att få känna friheten och glädjen i att cykla. Målgrupp som vi vill arbeta med är främst barn och ungdomar. Ensamkommande flyktingungdomar men även föräldrar med invandrarbakgrund som är nykomna eller redan etablerade i samhället. Vi vill erbjuda dem ett sammanhang, en tillhörighet, cykelkurser, cykelinstruktörsutbildningar och cykelturer. Vi vill erbjuda de som inte kan cykla chansen att lära sig för att de ska välja cykeln som det naturliga transportmedlet. Vi vill intressera de som kan cykla att lära andra att cykla och att de kan bli våra Cykelambassadörer. Vi vill komplettera våra cykelkurser med "Frihet på cykel" och sprida vår erfarenhet till övriga kretsar inom Cykelfrämjandet. Vill vill fortsätta utveckla våra cykelkurser som hittills främst riktat sig mot vuxna som inte kan cykla och erbjuda fler att delta både som deltagare, cykelkursledare och cykelturledare.  
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundCykelfrämjandet har sedan hösten 2012 genomfört "Lär dig cykla" kurser för vuxna i Solna, Sundbyberg, Järfälla, Lidingö,Tyresö och Farsta. Dessa görs i nära samarbete med kommunerna och i Farsta med stadsdelsförvaltningen. Vi har sedan starten genomfört 40 kurser med totalt cirka 400 deltagare. Våra deltagare har varit till 90% kvinnor med invandrarbakgrund. I många länder är det inte socialt accepterat för kvinnor att cykla eller så har man prioriterat pojkarna. Det har visat sig även vara en ekonomisk fråga i många fall.  Behovet är stort bland kvinnorna som vi märker stärker sitt självförtroende genom att lära sig cykla. Det är en stor andel mammor vi haft och de uttrycker som sin högsta önskan att kunna cykla tillsammans med sina barn. Därefter på fritiden, i jobbet och för hälsans skull. Vi har arbetat fram ett kursmaterial och byggt upp och utbildat en ledarkår med ideellt arbetande krafter. Vi har lärt oss jättemycket på vägen och också utvecklat, förändrat vårt arbetssätt. Vi har fått en sådan bra respons och goda resultat och många olika förfrågningar kommer från många olika håll och grupperingar. Bland annat har ensamkommande flyktingarungdomar på olika boenden efterfrågat cykelkurser och bland etableringsklasser för nykomna till Sverige och olika invandrarföreningar. Vi har haft flera cykelinstruktörskurser och utbildat ca 40 ledare som efter kursen engagerat sig ideellt i olika stor omfattning. Mer information finns att finna i Amer Aslams KTH examensarbete och i Filippa Grufvisares utvärdering. MålgruppenÄr barn och ungdomar; ensamkommande flyktingar, föräldrar med invandrarbakgrund, nykomna eller redan etablerade i samhället.GenomförandeVi vill att de som inte kan cykla ska få chansen att lära sig och att de ska välja cykeln som det naturliga transportmedlet.För dessa vill vi erbjuda billiga cykelkurser där vi inom Cykelfrämjandet har utvecklat en pedagogik som fungerar väl:1) genom att först hitta balansen 2) genom att sänka sadeln och 3)  ta bort pedalerna. När balansen finns 4) sätts tramporna på och5) sadeln höjs. Vi vill utveckla samarbetet med bl a CityBike, Cykelkök och Fryshusets cykelverkstad samt försäkringsbolag för att få tillgång till cyklar och hjälmar.Vi vill att de som lär sig cykla i våra kurser och de som redan kan cykla ska få möjligheten till att få tillgång till en egen cykel och att upptäcka hur det är att cykla i sitt närområde och i Sverige. Vi vill lära ut hur man läser och använder sig av befintliga cykelkartor.Vi vill ta fram ett lättläst cykelmaterial i form av en  ca 20-sidig A5-folder med exempelvis titeln"Hur hitta cykelvägen till..." en lokal plats för de olika områdena där vi håller cykelkurser. För dessa vill vi hitta lösningar för hur erbjuda billiga cyklar och vad Cykelköken och Cykelverkstäderna gör för att hjälpa till med detta. Vi vill hitta samarbeten med exempelvis bostadsbolag. Vi vill att de i målgruppen som kan cykla också ska kunna lära andra att cykla.För dessa vill vi erbjuda instruktörsutbildning för att bli cykelledare till cykelkurser. Vi vill även utbilda dem i hur använda det cykelmaterial vi ska producera. Vi vill hitta goda cykelambassadörer för Cykelfrämjandet och denna verksamhet. De ska utbildas, uppmuntras att delta i olika aktiviteter, jippon och känna stolthet och bli sedda, uppskattade och involveras i Cykelfrämjandets verksamheter. De ska utbildas och få diplom på genomförd utbildning. Det ska ses som en god merit för sin etablering i samhället.Vi vill att de erfarna cykelledare vi har sedan tidigare kan jobba tillsammans med de nya.Vi vill erbjuda enklare cykelturer med målet att komma ut, upptäcka närnaturen, röra på sig och lära sig om cykel- ochtrafikregler och att kunna läsa cykelkartor. För de som kommit igång efter cykelkurserna och de som redan kan cykla har Cykelfrämjandet turledare som utbildasför att möta målgruppen och göra enklare turer med syftet att både lära om cykeln i trafiken och övrig vett och etikett. Vi villerbjuda cykelturer med olika natur- och kulturteman. Vi vill hitta samarbeten med andra friluftsorganisationer.Vi vill lära ut enklare cykelmeckarknep och vad tänka på vid köp av cykel och var cyklar finns att handla. Vi vill även kunna ordna med billiga cyklar för de med minst ekonomiska möjligheter.För de som vill ordnar vi besök på de Cykelkök och Cykelverkstäder som redan finns.Vi vill erbjuda alla medlemskap i Cykelfrämjandet för att bli med i en svensk, ideell friluftsförening och hitta gemenskap och nya vänner åt båda håll. I medlemskapet ingår också en cykelolycksfallsförsäkring.
	Förväntade effekter: Effekterna är uppdelade i Känslor nr 1-3, Personlig utveckling nr 4-7, Samhället nr 8-11 och Tekniskt nr 12-13.1. Frihetkänslan att kunna röra sig fritt.2. Självkänslan stärks bland våra deltagare.3. Skapa glädje - är ledordet för oss alla inblandade.4. När mammorna lär sig cykla kommer det till fromma för deras barn.5. Fler väljer cykeln som transportmedel.6. Lära känna sitt närområde och naturen runt omkring.7. Förbättrade framtida jobbchanser om man kan cykla.8. Ökad integration in i det svenska samhället där cykling är ett naturligt inslag.9. Jämlikt genusperspektiv - då vi vänder oss till båda könen. 10. Fler medlemmar i Cykelfrämjandet med invandrarbakgrund som kan bli Cykelambassadörer.11. Ökad förståelse för olika kulturer,skapa möten mellan infödda svenskar och de med invandrarbakgrund.12. Ökad kunskap om cyklar, cykelköp, cykelreparationer, cykelvett och etikett samt trafikregler.13. Bättre miljö och ökad miljömedvetenhet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning och adm 1920+960 tim= 2880 tim per år i 3 år = 8640 tim                2 592 000           Planeringsarbete, analys,kartläggning av målgrupp,metod.180tim/år i 3 år=540 tim  162 000 Uppsökande verksamhet, 320 tim per år i 3 år = 960 tim                                             288 000 Planera o genomföra instruktörskurser, 9 st, 20 000 kr per kurs(3/år)= i 3 år 90 tim   180 000                                                      Planera o genomföra turledarkurser, 6 st, 20 000 kr per kurs(2/år)= i 3 år 60 tim       120 000                                                                 Planera o genomföra cykelkurser, 21 st, 8000 kr per kurs(7/år)= i 3 år 210 tim          168 000                                                          Planera o genomföra cykelturer, 21 turer,  4000 kr per tur (7/år)= i 3 år 210 tim           84 000                                                             Materialframtagning, roll-ups, kursmaterial, foldrar mm, 80 tim                                     50 000                                          Marknadsföringsmaterial, kläder, västar, kepsar mm till ledare o ambassadörer          80 000                                 Over-head i form av lokal, telefon, adm, resor m.m. 120 000 kr per år i 3 år =            360 000                             Inköp av begagnade cyklar och tillbehör  30 000 kr per år i 3 år=                                  90 000                    Transporter av cyklar 15 000 kr per år i 3 år                                                                  45 000          Utvärdering   10 000 kr per år i 3 år  (ev extern)                                                            30 000                Revision   10 000 kr per år i 3 år (köpt tjänst)                                                                30 000                              
	Summa:    4 279 000   
	Beräknat antal arbetstimmar: 10790 tim för 3 år (i genomsnitt 3597 tim/år)
	àpris:   300 kr (månlön 33103 kr x 1,45=48000 kr x12 mån=576000 kr)
	Epostadress: elisabeth.kempe@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 0706-31 29 90


