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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 Naturskyddsföreningen
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Schysst sommar och vinter för nyanlända
	Projektstart årmån: 2016/01
	Projektslut årmån: 2017/12
	Projektets totala budget kr: 5 814 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 2 907 000            2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 2 907 000             2017
	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: Dena Gevarez
	Telefon dagtid: 08-702 65 02
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Vi har med mycket gott resultat arbetat med projektet Schysst sommar och vinter under åtta år. Nu vill vi använda de goda erfarenheterna och genomföra ett nytt projektet för att nå ensamkommande barn. Utgångspunkten är densamma: Att nå unga som inte har ett givet engagemang för miljöfrågorna och naturen - och som inte har en vana med friluftsliv. Genom att ta tillvara engagemanget hos de mest engagerade ungdomarna i Schysst sommar och vinter vill vi starta Schysst sommar och vinter för nyanlända - med målet att genomföra  300 aktiviteter i naturen och nå 3 600 nyanlända ungdomar som flytt till Sverige. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: En av förutsättningarna för att höja friluftslivets status i samhället är att även nå ut till sociala grupper som har inte har en given naturlig relation till friluftslivet. Naturskyddsföreningens projekt Schysst sommar och vinter har framgångsrikt lyckats med att nå ungdomar i förortsområden. Nu vill vi med hjälp av ungdomarna i projektet skapa en ny verksamhet som även når nyanlända flyktingar i åldersgruppen 13 – 18 år. I projektet Schysst sommar och vinter jobbar Naturskyddsföreningen med att nå ut till en viktig målgrupp som i stor utsträckning saknar relation till naturen och friluftslivet - unga människor som befinner sig långt från den beslutande maktens processer och folkrörelsernas påverkanskraft, men som inom kort kommer att behöva ta ställning till livsstilsförändringar som kommer att påverka vår gemensamma framtid på jorden.I Schysst sommar och vinter anordnar vi aktiviteter som till 75 % ska ske ute i naturen. Genom att väva in andra frågor som ungdomarna tycker är viktiga under friluftsaktiviteterna skapar vi en positiv upplevelsegrund. Det kan vara frågor om allt från religion, ekonomi och politiska problem till miljö, natur och samhälle. Diskussioner och berättelser under naturupplevelsen med fördjupning vid inomhusaktiviteter, filmkvällar, seminarier osv, gör att deltagarna känner sig inkluderade genom att de får utrymme för att dela sina egna tankar och åsikter.  Det är en avgörande framgångsfaktor som bygger det förtroendekapital som gjort att vi lyckas nå fram till de unga i denna målgrupp. Schysst sommar och vinter ökar miljöengagemanget, innanförskapet, självkänslan och lusten för naturupplevelser hos de ungdomar som Naturskyddsföreningen har störst avstånd till.  Syftet med projektet är att bidra till att öka kunskapen och intresset för en hållbar utveckling, naturen, miljön och friluftslivet; samt att med naturen som plattform inspirera till ökat samhällsengagemang bland unga ungdomar i förorten. Och nu vill vi bredda projektet till att även omfatta de unga som nyligen kommit till Sverige. Schysst sommar och vinter med Naturskyddsföreningen är ett friluftsorienterat projekt riktat till ungdomar i åldern 15-20 år. Projektet drivs i stadsdelar med hög andel hyresrätter och låg medelinkomst – stadsdelar där många har utländskt bakgrund. Ofta saknar dessa ungdomar förankring i den svenska natur- och friluftskulturen. Genom att tillsammans med ungdomarna skapa friluftslivsinriktade aktiviteter lyckas vi bygga en relation till den natur som ungdomarna tidigare fann främmande. Friluftslivet blir en ny och attraktiv del i ungdomarnas vardag som t ex bryter stillasittande vanor framför dator. Projektets metod öppnar upp och tillgängliggör naturen och friluftslivet. En grundpelare i projektet är att jobba aktivt med att stärka ungdomarna i områden som upplever ett starkt utanförskap i det svenska samhället. En annan grundpelare är att projektet alltid drivs av anställda unga projektledarna som bor i området och är väl lokalt och socialt förankrade i stadsdelen. Många av de ungdomar som deltar i Schysst sommar och vinters aktiviteter har funnit ett annat alternativ i sin vardag, som nu inkluderar ett aktivt friluftsliv. Från maktlöshetskänsla ser vi en ökad tilltro till att gå vidare i livet genom att exempelvis utbilda sig. Nu ser vi ett stort behov att vidareutveckla projektet genom att ta tillvara de deltagande ungdomarnas nyvunna engagemang. Det ska ske genom att låta de mest engagerade ungdomarna vara med och leda ett projekt för att nå de unga som är på flykt och som nyligen kommit till Sverige - och de som kommer att komma. (Bara under 2015 beräknas 33 000 ensamkommande barn fly till Sverige. 2015 – 2017 uppskattas upp mot 100 000 barn fly hit – de flesta i åldern 13 – 18 år). Det finns en stor lust hos de ungdomar som är med i Schysst sommar och vinter att få erbjuda de nyanlända samma ”resa” som de själva har gjort i Schysst sommar och vinter. Majoriteten av ungdomarna som är med Schysst sommar och vinter har föräldrar som kommit till Sverige på flykt från konfliktdrabbade områden. Ungdomarna i Schysst sommar och vinter har därför också en stor empati för unga i samma åldersgrupp som flytt till Sverige. Dessa ungdomars engagemang och känsla för naturen och friluftslivet är en fantastisk resurs som vi vill ta tillvara för att göra livet drägligare för de nyanlända ungdomarna och för att ge dem en god start i det nya landet med hjälp av gemensamma naturupplevelser, friluftsliv och miljökunskap. Samtidigt erbjuder det en möjlighet för de mest engagerade i projektet att utvecklas vidare som ”friluftslivsambassadörer”.Genomförandet kommer att ske med ”fadderverksamhet” där ungdomarna som vi arbetat med i sin tur sprider sitt engagemang till unga som nyligen på flykt kommit till Sverige. Vi kommer att arbeta med uppsökande kontaktverksamhet på motsvarande sätt som vi gjort i det befintliga projektet, men nu framför allt vända oss till ungdomar på flyktingboenden.Projektet bygger på att vi har många unga ledare som har samma bakgrund som de nya svenskarna (ensamkommande). De kan därmed lättare bygga det förtroende som krävs för att ge de nyanlända en givande relation till naturen och friluftslivet – och därmed skapa positiva ingångar till vidare engagemang och innanförskap. Naturupplevelsen blir en väg in till det svenska samhället samtidigt som de lär känna nya och engagerade unga. Det nya projektet ger alltså samtidigt en chans till utveckling för många av de ungdomar som vi redan arbetar med, stimulerar ytterligare deras engagemang för hållbar en utveckling, lust till motion och friluftsliv, natur- och miljövård. Vi bygger vidare på deras väckta engagemang och vilja till samhällspåverkan genom att de agerar som faddrar för nya unga som flytt till Sverige. Samtidigt fångar upp nya svenskar som inte har denna relation till naturen och friluftslivet vilket blir en viktig introduktion till den svenska kulturen och samhället.Målet med Schysst sommar-vinter för nyanlända 2016 och 2017 är att anordna kostnadsfria natur- och miljöinriktade friluftsaktiviteter för nyanlända ungdomar (13-18 år) i eller närområdet till de stadsdelar där projektet redan har verksamhet. (Rosengård, Husby, Botkyrka och Årby/Skiftinge, Rimbo och på ytterligare två orter som kommer att väljas ut beroende av var flest nyanlända ungdomar kommer att finnas). Målet är att arrangera minst 25 aktiviteter och som lockar totalt minst 300 deltagare per ort och år. Totalt 300 aktiviteter med sammantaget 3 600 deltagare under projekttiden.  (Naturskyddsföreningen har ett pågående projekt för Schysst sommar och vinter finansierat av Postkodlotteriet till och med 2015 och en bit in på 2016. Detta projekt berörs inte av denna ansökan men har skapat förutsättningarna för att kunna genomföra det nya projekt som bifogade projektmedelsansökan omfattar. Det nya projektet hade inte varit möjligt utan den kompetens, erfarenhet och resurs som vi har byggt upp genom det tidigare projektet.) 
	Förväntade effekter: Projektet förväntas bidra till att sänka tröskeln till deltagande i friluftslivet och natur-/miljörörelsen för stora socioekonomiskt svaga ungdomsgrupper. Påverkar direkt de 3 600 deltagande nyanlända ungdomarna. Förväntas leda till minst 100 nya "friluftslivsambassadörer" inom denna grupp.Bidrar till en god introduktion till det svenska samhället av nyanlända ungdomar genom att väcka intresset för att använda naturen som fritidsalternativ. Ökad kunskap kring natur och miljö samt, engagemang för hållbar utveckling i grupper som inte självklart har detta.Ny grupper lär känna det svenska natur- och kulturlandskapet och dess rekreationsmöjligheter och allemansrätt.VI förväntar oss att projektets leder till nya attityder och fritidsvanor, ökad medvetenhet om friluftslivets betydelse för hälsa och livskvalitet och ökad medvetenhet om den enskilda individens roll i det globala arbetet för miljö, bevarande och hållbar utveckling hos de deltagande ungdomarna och detta förs vidare till deras familjer och bekantskapskrets.Schysst sommar och vinter för nyanlända blir förebildsprojekt som metod för välkomnande och introduktion för ensamkommande ungdomar som tas efter och sprids genom ideell verksamhet - inte minst Naturskyddsföreningens lokala verksamhet. 2018 är Schysst sommar och vinter för nyanlända och förortsungdomar som upplever utanförskap en del av den ordinarie ideella verksamheten i minst 25 av Naturskyddsföreningens lokala kretsar. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lönekostnader   (7 orter, 0,5 tjänst i snitt)                                                     1 175 000OH-kostnader (ekonomifunktion, IT, gemensam administration såsom lokal- och driftskostnader, personaladministration)                              367 000Aktiviteter (Alla aktiviteter inklusive workshops, utbildnigar, osv)                     750 000Transport                                                                                                          300 000Material/utrustning                                                                                            150 000Kommunikation och marknadsföring                                                                  90 000Övrigt                                                                                                                  75 000
	Summa: 2 907 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: dena.gevarez@naturskyddsforeningen.se
	Mobiltelefon: 073 314 4798


