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

Svenska Turistföreningen
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

Unga Guidar unga

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016/01

2018/12

5 970 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

2 670 000

2016

Belopp, kr

1 800 000

Avser bidragsår

2017

Belopp, kr

1 500 000

Avser bidragsår

2018

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

Anna Heimersson

anna.heimersson@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-463 22 52

070-345 52 20

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

STF har för avsikt att under tre år starkt fokusera på att nå nya grupper som av olika anledningar idag inte
har lätt tillgång till Sveriges natur, kultur och friluftsliv. STF har för avsikt att arbeta fram ett nytt koncept
kallat Friluftsfaddrar samt vidareutveckla de befintliga koncepten som Barnens Turistbyrå och
Tillsammans. Allt i syfte att få fler målgrupper att upptäcka, lära känna och inspireras av natur-, kultur och
friluftsliv. En viktig del vi vill tillföra målgruppen är kunskap om allemansrätten. Ungdomar med olika
bakgrund och erfarenhet möts med naturen som arena, hittar nya vänner, nya intressen och lär sig om
Sverige, världen, naturen, friluftsliv och sig själva.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Svenska Turistföreningen har de senaste åren på olika sätt jobbat med att fler barn och ungdomar med olika bakgrund ska ta del av Sveriges natur, kultur
och friluftsliv. Främst har vi jobbat med detta genom vår integrationsverksamhet TILLSAMMANS som sedan starten har varit en mötesplats för unga tjejer
med olika bakgrunder som vill lära sig mer om sig själva, varandra och Sveriges natur, kultur och friluftsliv. Med denna ansökan vill vi vidga vår
verksamhet och fokusera på grupper av unga människor och barnfamiljer som av olika anledningar idag inte har lätt tillgång till Sveriges natur, kultur och
friluftsliv. Vi vill under 3 års tid fokusera på att fortsätta utveckla eller nyutveckla de tre koncept som beskrivs lite mer omfattande här nedan.
Synergieffekter mellan koncepten är tydliga inom främst IT, koncept och design samt gemensam projektledning. Vi ser detta som långsiktiga
verksamheter och vill därför ha en långsiktig finansiering som gör att vi kan jobba på "ostört" under 3 år och inte avbrytas av att vi inte har fortsatt
finansiering.
TILLSAMMANS
Under 2015 har vi inom ramen för TILLSAMMANS utbildat nya ideella ledare från hela landet, etablerat kontakt med nya samarbetspartners för
rekrytering, nått ut till tjejer i delar av Sverige som vi tidigare inte nått samt påbörjat arbetet för att hitta långsiktiga sponsorer för verksamheten. Vi har
även fört dialog med personer som är intresserade av att driva TILLSAMMANS-verksamhet för killar. Vi har därmed en bra grund att stå på för att nu ta
nästa steg och utveckla fler aktiviteter inom ramen för TILLSAMMANS i syfte att bredda målgruppen och därmed få fler människor att upptäcka Sveriges
natur, kultur och friluftsliv.
Vi vill under kommande år kunna erbjuda TILLSAMMANS-läger även för killar, vilket kräver att vi utbildar manliga ideella ledare som kan driva och
genomföra verksamheten. Eftersom det är en ny målgrupp krävs också förberedelser i form av att hitta kanaler för rekrytering av deltagare och eventuell
anpassning av konceptet. Ambitionen är att kunna genomföra minst ett sommarläger för killar per år under perioden. Vi vill också kunna fortsätta att
erbjuda 2-3 läger per år till tjejer.
Vi vill även utveckla TILLSAMMANS lokalt med fokus på det tätortsnära friluftslivet.
Vi vill möjliggöra för våra befintliga ideella ledare att utveckla återkommande lokala TILLSAMMANS-aktiviteter med fokus på tätortsnära natur, kultur och
friluftsliv. I första hand fokuserar vi på Malmö, Östersund, Göteborg och Stockholm/Uppsala där vi har engagerade ideella ledare.
Då TILLSAMMANS aktiviteter framför allt riktar sig till personer som av olika anledning inte har lätt tillgång till natur, kultur och friluftsliv får inte kostnaden
vara ett hinder för deltagande. Aktiviteterna är därför alltid kraftigt subventionerade för deltagaren. Kostnaderna för oss består i deltagarnas resor, logi,
mat, material mm. Vid aktiviteterna deltar oftast 1-2 tjänstemän från STF, resterande är ideella ledare. Den lokala TILLSAMMANS-verksamheten ska
bedrivas helt ideellt men innebär kostnader för transporter, material och kompetensutveckling av ledare.
Barnens Turistbyrå
2012 startade STF Barnens Turistbyrå med syftet att vara ett forum skapat av barn, för barn. Det finns bra resesajter, men ingen där barnen själva står för
innehållet och tipsen. Vi på STF ville belysa att bästa semestern varken behöver vara särskilt dyr eller långt bort för att bli en succé för hela familjen. Nu
vill vi utveckla Barnens Turistbyrå ytterligare ett steg. Ett koncept, en plattform som på ett lätt och pedagogiskt sätt guidar barnen i naturturism, lär ut
allemansrätt i praktiken och där de kan hitta friluftskompisar på plats. Men de ska fortfarande kunna tipsa om sina bästa upptäckarplatser.
Idag finns siten www.barnensturistbyra.se där besökare hittar barnens tips tillsammans med korta filmer där Ann Söderlund testat tipsen tillsammans med
sin testpatrull. Sidan var mycket välbesökt och vi fick stor uppmärksamhet. Det vi nu vill göra är att ta ett omtag med Barnens Turistbyrå. Det ska
fortfarande vara barn som tipsar barn i fokus. På alla våra egna anläggningar ska det finnas guider som guidar barnen i naturturism, vad är viktig i
området, hur fungerar allemansrätten på denna plats. Vi vill uppdatera webbplatsen med allemansrättstips kopplade till barnens tips, lägga till ett forum
där barnen kan ställa frågor om naturturism, hitta friluftskompisar och ta fram nya inspirerande filmer/reportage, cirka 10 stycken, för att barnen ska vilja
besöka sidan ofta. Filmerna ska bland annat visa hur Allemansrätten fungerar i ett barns perspektiv och till just den utvalda aktiviteten som barnen tipsar
om.
Vi vill utbilda ett par guider på anläggningarna för att utveckla en natur- hållbarhets- allemansrättguidning för barn. Målsättningen är att även materialet
ska kunna användas i skolor, i våra lokalavdelningar och på andra platser där barn finns. Vi kommer använda Barnens Turistbyrå i vårt påverkansarbete
när det gäller kunskapen om allemansrätten och vad som behövs för att barnen ska vilja upptäcka naturen.
Friluftsfaddrar
Just när denna ansökan skrivs strömmar det in flyktingar till Sverige och andra länder i Europa. Vi tror på att integrera nya svenskar i vårt samhälle och de
senaste månaderna har vi sett att det finns ett stort engagemang bland vår befolkning att välkomna flyktingarna till vårt land. Framförallt finns ett stort
engagemang bland unga människor. För de unga människor som kommer till Sverige eller har bott här ett tag kan just friluftsliv och att vistas i naturen
vara främmande och ibland rent av skrämmande. Vi vill därför skapa ett koncept som vi kallar för friluftsfaddrar.
Vem som helst kan bli friluftsfadder eller välja att "friluftsfaddra "en gång eller flera. Som friluftsfadder erbjuder du dig att ta med en annan ungdom eller
barnfamilj ut i naturen och lära dem det du kan om friluftsliv. Det kan vara en invandrare eller invandrarfamilj men också någon som är född och uppväxt i
Sverige som aldrig fått möjlighet att idka friluftsliv eller lära sig om naturen. Vi tänker oss en plattform likt invitationsdepartementet eller volontärbyrån där
du skriver vad du erbjuder och kan och paras sedan ihop med någon som har behovet. Plattformen ska även kunna användas för Barnens Turistbyrå för
det barn som vill hitta friluftskompisar. Här ser vi att vi kan samarbeta med skolor och invandrarföreningar för att hitta ungdomar som vill få en fadder. Vill
man göra större fadderprojekt går det bra att söka pengar från oss. Vi har också som ambition att samarbeta med något friluftsföretag för att kunna
erbjuda utrustning för de som inte har men behöver för att kunna utföra vissa friluftsaktiviteter.

Förväntade effekter

- Fler unga personer som upptäcker Sveriges natur, kultur och friluftsliv
- Ökad kunskap om tätortsnära natur, kultur och friluftsliv genom fler lokal aktiviteter och
inspirerande plattformar
- Ökad kunskap i målgruppen gällande allemansrätten
- Ett mer integrerat friluftsliv och ett större intresse för friluftslivet bland unga
- Tydliggöra STF som förening och vilken samhällsnytta vi skapar
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Projektledare 100%
Utveckling koncept och design - Barnens Turistbyrå och Friluftsfaddrar
Utveckling av plattform både Barnens Turistbyrå och Friluftsfaddrar
Förvaltning, hosting och påbyggnad plattform Barnens Turistbyrå och Friluftsfaddrar
Utbildning guider naturturism barn (12 stycken )
Barnens turistbyrå - testpatruller, filmredigering (10st á 20 kkr)
Arvoden för ambassadörer och filmare (10st á 20 kkr)
Marknadsföring Barnens Turistbyrå, Friluftsfaddrar, Tillsammans
Trycksaker Barnens Turistbyrå, Friluftsfaddrar, Tillsammans
(Affischer, profil- och informationsmaterial)
Projektbidragspott för subventionerade fadderaktiviteter
Tillsammans - 1 sommarläger för tjejer (resor, boende, mat, aktiviteter)
1 höstläger för tjejer (resor, boende, mat, aktiviteter)
Utbildning för nya ideella manliga ledare
1 sommarläger för killar (resor, boende, mat, aktiviteter)
Lokala aktiviteter TILLSAMMANS

520 000
250 000
450 000
250 000
50 000
200 000
200 000
200 000
150 000
100 000
95 000
55 000
35 000
95 000
20 000

Summa

2 670 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Heltid i 12 månader

lön om 30 000/mån + sociala avgifter

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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