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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



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 Sveriges 4H
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Med mat, hantverk, idrott och lek som gemenskap 
	Projektstart årmån: 201701
	Projektslut årmån: 201712
	Projektets totala budget kr: 815000
	Belopp kr Avser bidragsår: 760 000                  2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	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: Veronica Gisslar
	Telefon dagtid: 0738444459
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Många av våra 4H-gårdar ligger intill bostadsområden med stort antal människor med utländsk härkomst. Trots detta är flertalet av våra medlemmar infödda svenskar som ibland reser relativt långt för att komma till gården. Vi är dock övertygade om att den geografiska närheten gör att vi skulle kunna spela en mer aktiv roll i integrationsarbetet. Alldeles särskilt gäller det då många av våra verksamheter (exempelvis matlagning, hantverk och idrott) är universella i sin karaktär. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill utveckla ett koncept där barn och unga möts och lär av varandra när det gäller mat, kultur, handarbeten och idrott. Tanken är att vi en dag i veckan i en termin erbjuder ungdomar mellan 8-14 år att lära sig om matkultur, handarbeten, och annan kultur från de länder som deltagarna kommer. (Det ska vara en blandning av deltagare födda i Sverige och som har invandrat). Målet är att deltagarna ska få en bättre förståelse för varandra och att alla ska lära sig något av saken. Under projektet hoppas vi genomföra verksamheten på 10 platser i fyra län och på varje ställe kommer vi ha 20 platser. Långsiktigt är målet att verksamheten ska bära sig själv i form av deltagaravgifter/medlemsavgifter/sponsring och vi hoppas att verksamheten ska finnas i alla län där vi är aktiva (i dagsläget 18 stycken). Men för att komma igång och få möjlighet att utveckla konceptet behöver vi börja det nya arbetet i projektform. Målet med verksamheten är att skapa möten av unga människor som i vanliga fall inte träffas och att med hjälp av verksamheten skapa bättre förutsättningar för integration. Vi kommer även bjuda in föräldrar till två träffar, en där vi har en utställning kring de hantverk deltagarna gjort, och en där föräldrarna får smaka på de maträtter barnen har gjort. Förhoppningen är därmed att föräldrarna förutom att bli stolta över vad barnen har gjort också får tillfälle att träffa och interagera med andra föräldrar med andra bakgrunder får att på så sätt även stärka integrationen för äldre. Slutligen tänker vi dokumentera erfarenheterna från projektet på sådant sätt att alla våra 4h-gårdar men också andra organisationer som vill arbeta med praktiskt integrationsarbete i ska få verktyg att göra det. I samband med dokumentationen kommer vi också att ta fram en workshop där deltagarna i framtiden med hjälp av erfarenheterna kan planera och genomföra liknande integrationsverksamhet i vår ordinarie verksamhet. 
	Förväntade effekter: Under 2017 genomföra verksamhet på 10 platser enligt förslaget ovan Att sammanlagt ska minst 150 deltagare vara med på verksamheten Minst hälften av deltagarna ska ha invandrarbakgrund Dokumentation, inklusive workshop om hur man bedriver verksamheten ska tas fram När projektet är slut så ska verksamheten ingå i det ordinarie utbudet på min fem olika platser 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                                  300  000 Projektadministration                                                                                         30  000 Marknadsföring                                                                                                100  000 Ledare på plats                                                                                                125 000 (250 kr/timmen inklusive lönebikostnader * 50 timmar * 10 platser) Inköp av råvaror/material                                                                                  100  000 (mat till matlagning, material till hantverk med mera 10 000/plats) Övriga lokala kostnader                                                                                    100  000 (10 000/plats som ex kan gå till att översätta recept till deltagares språk) Dokumentation                                                                                                   50  000 Revision                                                                                                             10 000 
	Summa: 815000
	Beräknat antal arbetstimmar: projektledare 1154 tim, projektadm. 150 tim
	àpris: Projektledare 260 kr, projekt adm 200 kr
	Epostadress: veronica.gisslar@4h.se
	Mobiltelefon: 0738444459


