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

Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF)
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

"Friluftsliv - med naturens skafferi"

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

15 mars 2016

15 oktober 2016

128 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

92 000

2016

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

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

Kurt Svedros

kurt"svedros.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08- 6430504, 08 - 59998616

073 - 0328595

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

Att alla nya svenskar och barnfamiljer på sikt skall lära sig värdet av att plocka bär, örter och svamp m.m, - att använda
”Naturens skafferi”. - billig ”klimatsmart” mat (viktigt för framtiden). Att naturen ger intressanta friluftsupplevelser. Att
många fler skall kunna allemansrätten - dess möjligheter och skyldigheter, samt känna till växtligheten i naturen. Att ge
en bred information om hur man kan utnyttja naturen och skogarna för att uppnå en bättre mental och fysisk hälsa.
RHF visar på¨ att forskarna i ”Frisk i naturen” som delas ut, visat naturens positiva effekter på hälsan. Alla i skolorna
skall tidigt lära sig nöjet och värdet av att plocka bär, örter och svamp m.m, - att använda ”Naturens skafferi”. på fritiden.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Ört och trädvandring i skolorna
RHF har upplevt ett ökat intresse för ”Ört och trädvandringar” både i skolorna och bland de
nya svenskarna, och allmänheten bl.a. i lokalföreningarna/ grupper . ”Friluftsliv – med
naturens skafferi” i skolorna är mycket populärt, bl.a. i Stockholmsområdet. RHF.s naturexperter går en halv eller en dag med skolklassen eller gruppen ut i grönområdet och lär ut
växternas namn och vilka som går att äta, samt ger kunskap om allemansrätten. Informerar
vidare om örter, bär och svamp samt om vilda växter som t.ex. maskros (som sallad),
nässla (till soppa) o.s.v. Tyvärr finns inte tillräcklig kunskap om bär, örter eller svamp
bland stora grupper i befolkningen, eller än mindre om möjligheten att kunna plocka dem.
Den yngre generationen och de nya svenskarna har troligen aldrig prövat på att utnyttja
naturens skafferi.
RHF jobbar på att alla svenskar på sikt skall lära sig plocka bär, örter och svamp m.m, - att
använda ”Naturens skafferi”. Det är billig ”klimatsmart” mat (viktigt för framtiden) och ger
intressanta friluftsupplevelser. I projektet lägger RHF in en bred information om allemansrättens - möjligheter och skyldigheter samt om naturens - växtlighetens betydelse för mental
och fysisk hälsa,
Forskarna har i ”Frisk i naturen” som delas ut - till lärarna, visar naturens positiva effekter på
hälsan. Alla projekt som RHF jobbar med, informerar om "klimatsmart mat " och strävar
efter att alla på sikt skall lära sig plocka bär, örter och svamp m.m, - att använda ”Naturens
skafferi”. på fritiden.
RHF.s budskap med stöd av "Frisk i naturen" "kommer att på sikt ge en bättre hälsa hos
barnen och kan förbättra inlärningsförmågan, bidra till färre konflikter bland barnen, förbättra
motoriken och kan ge färre sjukdagar för eleverna" -enligt forskarna. Efterfrågan från skolorna har varit mycket stort.
Medlemmar och allmänheten på lokala planet samt på Masesgården deltar i olika typer av
Friluftsaktiviteter tack vare RHF:s lokala bidrag, både i form av ”Friluftsliv med naturens
skafferi”, örtinformation och svamp och bär promenader.
Detta arbete kommer att utvecklas och fortsätta under 2016 Se bil.

Förväntade effekter

RHF räknar med:
att alla skall lära sig möjligheten att använda "naturens skafferi" och på sikt lära sig plocka
bär, örter och svamp m.m, - att våga använda ”Naturens skafferi”.
att ”Ört och trädvandringar” både i skolorna och bland de nya svenskarna, och allmänheten
och i lokalföreningarna/ grupperna skall lära deltagarna om allemansrättens möjligheter och
skyldigheter samt om naturens växtlighet och att våga vara ute i naturen,
att med hjälp av "Frisk i naturen" - lära många förstå "naturens läkande kraft" - som
hälsofaktor. "Naturen - en källa för mental och fysisk hälsa" bil.
RHF når med detta projektmedel ca. 15 personer i veckan på Masesgården, 5 vandringar
lokalt med ca 15-20 personer/vandring + 6 - 7 skolor. med "Friluftsliv - med naturens
skafferi" + en del allmänhet med information, - mässor, butiker och Hälsans hus.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

"Friluftsliv med naturens skafferi".
Materialframställning + tryckning
Naturexpert
Lokalföreningsbidrag
Administration

35 000
42 000
45 000
6 000

Summa

128 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

ca. 48 (+ ideellt jobb)

300 kr/tim

= 14 400

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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