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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
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Organisation
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Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

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: Riksförbundet Hälsofrämjandet  (RHF)
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Må bra med Allemansrätten
	Projektstart årmån: 15 februari 2017
	Projektslut årmån: 1 december 2017
	Projektets totala budget kr: 280 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 250 000                2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 200 000                2018
	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: Kurt Svedros
	Telefon dagtid: 08-59998616
	Syfte med hela projektet sammanfattning: "Må bra med Allemansrätten" ger skolbarnen möjlighet att komma ut i naturen minst 1/2 -1 dag initialt ,(sen beror det på läraren). De får känna på friluftslivet i praktiken dels få  kunskap om allemansrättens möjligheter och skyldigheter även. i lektionssalen ( i snitt 22 000 elever/skolår) Lärarna arbetar både i naturen och i lektionssalen enl. rapporter. Tilläggsma- terial- Naturvårdsverkets naturfilmer och tippsspår  m. m. "Frisk i naturen", beställs i allt större upplagor som extra material.  Det ger lärare, elever och föräldrar kunskap om värdet av att vistas i naturen och att man bör idka friluftsliv både i skolan och på fritiden. Succsén med vårt material "Må bra med allemansrätten", fortsätter år efter år och efterfrågan är ofta större än tillgången. Tack vare detta material kan lärarna följa läroplanen på ett positivt och informativt sätt. Detta material kan även vara en viktig del i arbetet för "Jämlik Hälsa" enligt vårt förslag till Regeringen.(möte i oktober).
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: "Må bra med Allemansrätten" trycks upp efter besked om verksamhetsbidragets storlek i början av februari. Del av lagret ligger kvar på tryckeriet och distribueras ut med ca. 3000 ex/gång kontinuerligt till Utbudet. f.o.m. mars månad. vartefter lärarna beställer slut på broschyren. Idrottslärarna (men även andra lärare) på skolorna har Utbudet som distributör av material om allemansrätten . Det är inte bara grundskolor och gymnasier som använder RHF.s material utan även Universitet och Högskolor och andra skolor och föreningar runt om i landet. Det går även ut till myndigheter och beslutsfattare tillsammans med "Frisk i naturen". Efterfrågan på "Frisk i naturen" har ökat år efter år.  Att använda utbudet till grundskorna är enda möjligheten för att på ett effektivt och snabbt sätt  hinna skicka ut i takt med beställningarna och till en acceptabel kostnad - med hänsyn till bidragets storlek.( vissa veckor kan beställningarna vara ca. 8 -10 000 ex.- d.v.s. med i snitt 25 ex/klass - 320 - 400 paket + ca. 50 brev med 1 broschyr för koll av lärare.. Det har minskat med åren då huvudparten som använt RHF.s material återkommer år efter år.Hittills har de som ringer eller mailar till kansliet uttryckt sig mycket positivt om materialet och utbudet får många positiva mail från lärare. Vi har fått bilder och mail som visar att "Må bra med Allemansrätten" används av familjen. från mars t.o.m. maj jobbar skolorna med RHF.s material, under sommaren, sjunker beställningarna en aning. Men sommarskolor, kurser, lokal verksamhet och Masesgården - till sina naturvandringar. beställer material under den perioden. I slutet av augusti återkommer skolorna med de stora beställningarna av  "Må bra med Allemansrätten fram till och med oktober, resten av året ligger efterfrågan  på en lägre nivå. Detta är naturligt, då de har färre friluftsaktiviteter i skolan under den tiden.. RHF har inte resurser att anställa en person för att klara denna distrubetionsuppgift då kostnaden skulle bli betydligt högre än fn. Sv. Friluftsliv får nu mer verksamhet för bidraget.Ute på vissa orter ställer våra naturvägledare upp (om det behövs), samt på mässor, och andra friluftsengagemang...
	Förväntade effekter: RHF.s material hjälper till att stärka många barns, ungdomars, nya svenskars, äldres och föräldrars friluftsintresse och ger kunskap om Allemansrätten och om naturen som en viktig hälsofaktor. Många får delaktighet i i olika friluftsaktiviteter för första ggn. Ca. 1100 lärare klarar utbildningen om allemansrätten - enligt skolplanen. Ca. 20 000 elever får kunskap om allemansrätten - får uppleva spänningen i naturen -  ökar ungdomarnas friluftsintresse.Eleverna fungerar bättre i skolan - förbättrar inlärningsförmågan, förbättrar motoriken, hjäl- per barn med diagnosen ADHD, ger friskare och lugnare barn och färre sjukdagar m.m.RHF har aktualiserat "Må bra med Allemansrätten" + "Frisk i naturen" hos folkhälsoministern och hos de sakkunniga på departementet inom projektet "Jämlik Hälsa" - fortsatta kontakter. framöver ( okt.) - bättre folkhälsa under 2017.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Trycka upp broschyren " Må bra med Allemansrätten"                                       38 000Trycka upp broschyren "Frisk i naturen"                                                              29 000                                                                  Personalkostnad (kansli) +ideellt arbete  + resor (naturvägledare)                     33 000Utskick till skolor- porto + person för utskick (inslagning av paket transport.m.m.  25 000 ex.                   187 500 
	Summa:       287 500
	Beräknat antal arbetstimmar: 88 tim + 500 tim. ideellt arbete 
	àpris: 250  kr/tim.
	Epostadress: kurt@svedros.se
	Mobiltelefon: 073- 0328595


