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EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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Syfte med hela projektet (sammanfattning)
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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)
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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 Sveriges 4H
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Friluftsliv för alla, år 2
	Projektstart årmån: 201601
	Projektslut årmån: 201812
	Projektets totala budget kr: 1 800 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 500 000                2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 500 000                   2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 550 000                  2018
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Veronica Gisslar
	Telefon dagtid: 0738444459
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet syftar till att förbättra verksamheten för de många personer som årligen kommer i kontakt med4H utan att vara medlemmar och att ge dem en bättre pedagogisk kvalitet samtidigt som vi vill öppna upporganisationen så att fler av dessa också blir medlemmar. Vi ser detta som särskilt viktigt då många av desom besöker våra verksamheter är nyanlända samt barn/ungdomar med svag eller ingen erfarenhet avföreningslivet. Ett bättre tillvaratagande på det här området kommer skapa en bättre integration bådemellan nyanlända och personer som vistats länge (alltid) i Sverige och mellan barn/ungdomar från olikasocioekonomiska bakgrunder.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Sveriges 4H bedriver idag en stor verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar som inte är medlemmar iorganisationen. Det handlar om enskilda besökare på våra 4H-gårdar, om studiebesök från skolklasser, att vibesöker skolor, marknader och andra offentliga tillställningar där deltagare får möjlighet att lära sig mer om såskilda saker som djurhållning, miljökunskap och hantverk. Många av de som kommer i kontakt med 4H på dethär sättet utan att bli medlemmar är barn och unga med låg föreningsaktivitet och inte sällan är det nyanländasom har få ingångar till civilsamhället och inte naturligt kommer i kontakt med friluftslivet i andra sammanhang.Vi tycker naturligtvis att det är fantastiskt att så många människor vill besöka oss och står mer än gärna till tjänstmed detta. Samtidigt innebär den här typen av spontanbesök utmaningar. Genom att barnen/ungdomarna inteblir medlemmar i föreningen går de miste om många positiva verksamheter vi enbart kan erbjuda medlemmar.Det handlar till exempel om utbildningar och praktisk träning i föreningsdemokrati. Dessutom har vi svårare attmed vår verksamhet ge instrument för barnens/ungdomarnas långsiktiga utveckling tillsammans med andra barnoch ungdomar. Förhoppningsvis får de en trevlig och lärorik erfarenhet den/de gånger de kommer i kontakt medoss, men det är först om man deltar mer organiserat i verksamheten som man på riktigt kan utvecklas sommänniska med hjälp av våra pedagogiska verktyg.Genom att skapa mer regelbundna och bättre utvecklade verksamheter för barn/ungdomar med liten eller ingenerfarenhet av föreningslivet. Bidrar det till en bättre integration både mellan nyanlända och svenskar och mellanmänniskor med skilda socioekonomiska bakgrunder både i vår verksamhet och i samhället i stort.Förhoppningsvis skulle en sådan verksamhet också bidra till att barn och ungdomar på sikt skulle välja att blimedlemmar och därmed få möjlighet att lära sig mer om demokrati och föreningskunskap förutom de kunskaperi miljöfrågor, friluftsliv, hälsa som de kan få med den utvecklade verksamheten för icke medlemmar.Projektet handlar därför om att utveckla den öppna verksamheten i 4H, men också att skapa verktyg som gördet enklare för personer som deltar i vår verksamhet också ska våga ta steget och bli medlem i en ideellförening. Det handlar exempelvis om att utveckla pedagogiska verktyg som gör det möjligt att arbeta med våra4H:n även inom den öppna verksamheten, att skapa material som berättar fördelarna med att bli medlem påflera språk, att anpassa både den öppna och den medlemsdrivna verksamheten så att språkbarriärer ochosäkerhet kring att vara deltagare i föreningslivet minskar och så vidare. Lyckas vi få fram ett bättre program förden öppna verksamheten kommer det helt enkelt vara bättre för alla. Vi har även i olika workshops med våramedlemmar blivit medvetna om att vi nog har en del trösklar i organisationen som gör det svårare om du inte ärfrån det traditionella föreningslivet och detta måste vi som organisation arbeta med.Samtidigt är det här något nytt för oss. För även om vi har den öppna verksamheten redan så har vi få modelleroch metoder som hjälp för att forma en verksamhet som både är rolig och utvecklande utan att för den sakensskull ta bort fördelarna med att vara medlem. (Trots allt är vi och vill vi vara en medlemsorganisation därmedlemmarna själva skapar sin verksamhet.) Vi ser alltså den öppna verksamheten som en möjlighet för barnoch unga utan föreningserfarenhet att få möjlighet till bra fritidsverksamhet samtidigt som vi hoppas öppnadörrarna för ett framtida medlemskap i vår förening eller i andra föreningar.Projektet är tänkt att vara treårigt och kommer innehålla delmoment som sammanställning av best practice närdet gäller den öppna verksamheten, metodutveckling så att vi bättre än idag genomför den öppna verksamheteni enlighet med 4H:s pedagogik, framtagande av metoder och marknadsföringsmaterial på flera språk för attunderlätta övergången mellan den öppna verksamheten och medlemsverksamheten, utbildning av våra ledareför att öka den pedagogiska kvaliteten i den öppna verksamheten och i slutänden framtagande av ett programsom ska kvalitetssäkra all vår verksamhet gentemot människor som deltar i den öppna verksamheten.
	Förväntade effekter: Att alla som tar del av vår verksamhet får en kvalitetssäkrad, pedagogisk upplevelse somsyftar till att barn/unga blir ansvarstagande och aktiva medborgare med respekt föromvärlden.Att vi när projektet är slut har tagit fram ett programmaterial som kvalitetssäkrarverksamheten.Att vi när projektet är slut har värvat minst 2000 nya medlemmar bland de som idag deltar iden öppna verksamheten. Flertalet av dessa medlemmar ska vara personer med svag elleringen tidigare föreningserfarenhet.Att vi kan erbjuda en kvalitetssäkrad öppen verksamhet för minst 50000 personer per år därmånga kommer att vara nyanlända.Särskilda aktiviteter år 21) Ta fram informationsmaterial om vad 4H är, hur man blir medlem och vad man kan göra som medlem på svenska, engelska, arabiska och finska (?)2) Ta fram informationsskyltar till gårdarna om de svenska lantraser som finns på gårdarna på ovan nämnda språk.3) Att vid minst två tillfällen under året anordna aktivitetsdagar med möjlighet till odling, hantverk och matlagning för alla besökare. De bästa exemplen med aktiviteter kommer att sammanställas i en databas och spridas så att vi i framtiden har ett helt koncepthäfte med öppna aktiviteter.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                               380 000Projektadministration                                                                                      30 000Grafisk design                                                                                                 60 000Översättare                                                                                                     30 000Trycksaksproduktion                                                                                       50 000Aktivitetsdagar                                                                                                50 000
	Summa: 600 000
	Beräknat antal arbetstimmar: projektledare 1462 tim, projektadm. 150 tim
	àpris: Projektledare 260 kr, projekt adm 200 kr
	Epostadress: Veronica Gisslar
	Mobiltelefon: 0738444459


