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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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 Frisksportförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Friluftsliv i generationer
	Projektstart årmån: januari 2016
	Projektslut årmån: december 2017
	Projektets totala budget kr: 500 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 300 000                2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 200 000                   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: Elsina Flach
	Telefon dagtid: 0156-53210
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att integrera de nyanlända, både flyktingar och EU-migranter i det svenska samhället och föreningslivet. För att fungera i Sverige krävs att man förstår våra traditioner, regler, möjligheter och skyldigheter. Friluftsliv och miljötänk är stort och viktigt för oss och allemansrätten är en sedvänja vi är mycket stolta och tacksamma över. Vi vill förmedla vår kunskap och våra erfarenheter vidare, så att de nyanlända upptäcker vår svenska natur, men också förstår vilka regler som finns. Vi vill också förmedla det positiva med att ha generationsöverskridande aktiviteter, där både kvinnor och män deltar.  All vår verksamhet sker i drog- och alkoholfri miljö, vilket är en självklarhet för oss frisksportare.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Frisksportarna har "generationer i gemenskap" som devis och en av målsättningar med detta projekt är att praktiskt visa på det positiva med att göra saker tillsammans över åldersgränserna. Vi har klubbar från Luleå i norr till Malmö i söder och vi kan därmed nå nyanlända i hela landet. Alla från små barn, via ungdomar och vuxna till seniorer engageras i gemensamma friluftsaktiviteter. Genom denna verksamhet kan äldre deltagarna dela med sig av både naturkunskap och aktivitetsutförande och således lära yngre vad ett rikt friluftsliv innebär. Vi vill satsa på grupper med båda könen representerade, liksom infödda/etablerade svenskar och nyanlända. Ensamkommande flyktingbarn ska integreras i både nya och befintliga grupper, där erfarna ledare leder verksamheten. Vi frisksportare känner dock att i dagens stressiga vardag skulle så oerhört många fler behöva den återhämtning och läkning som naturen erbjuder. Så många fler skulle behöva inse hur oerhört beroende vi faktiskt är av en frisk jord. Och så många fler måste lära sig vad man får och inte får göra genom allemansrätt och allemansvett. I en tid då stora mängder människor, sargade till kropp och/eller själ, söker sin tillflykt till Sverige är detta viktigare än någonsin. Många kommer från länder där naturen kan vara rent farlig och där man inte alls har den positiva syn på den som vi infödda svenskar har. På grund av vår välfärd och mångåriga tradition av möjligheten att vistas i skog och mark är allemansrätten en självklarhet, men den är ju egentligen en unik tillgång som även innebär skyldig-heter och som måste värnas och vidarebefordras till ALLA som skall bo i Sverige.  Vi vill därför genomföra ett projekt, där våra frisksportklubbar runtom i landet lockar nya grupper till verksamhet som erbjuder kvalitativa naturupplevelser och lär ut en hållbar syn på nyttjande av naturen. Under 2016 har pengarna fördelats över 5 projekt av frisksportklubbar i Norrköping, Motala, Stockholm och Värnamo. Vid Norrköpings friluftsbas Näkna har 8 träffar genomförs och 5 helgträffar till under hösten är planerad. Det har paddlats, klättrats, åkts linbana, lagats friluftsmat och pratats allemansrätt och naturvett. Ett 20-tal deltagare av olika bakgrund har varit med och ett 10-tal blivit medlemmar. Några från Syrien har också varit med på vårt årliga riksläger i Sätila. Motala frisksportklubb har presenterat sig på 6 flyktingboende, genomfört gruppaktiviteter med boende och 6 träffar i klubbstugan vid Vättern med bl.a. paddling, eldning och naturkunskap under maj och juni. Under höst och vintern planeras vandring, övernattning i vindskydd och skidutflykter. Hittills (augusti) har 24 pojkar blivit medlemmar. I Värnamo har 2 olika projekt fått pengar. En sommaraktivitet på 3 dagläger veckor i lägergården Lerdala vid sjön Hindsen med bad, klättring, paddla kanot och matlagning över elden för 55 barn, några har blivit medlem. Det andra projektet pågår hela året och då kör en buss som hämtar barn, ungdomar och deras föräldrar till klubbstugan vid sjön Hindsen för en kväll i naturen med paddling, klättring, bastu och lägereld. Hittills har 5 kvällar genomförts och 5 är planerade för hösten. Tre familjer och flera ungdomar har blivit medlemmar. I Stockholm har Fyren frisksportklubb inlett ett samarbete med några boende för ensamkommande flyktingbarn och tar med ungdomar på olika friluftsaktiviteter. Dessa ungdomar behöver komma ut ur stan och lära känna den svenska naturen. Ett 10-tal ungdomar har varit med på vår traditionella Midsommarfirande på Stensund.
	Förväntade effekter: Vi lär våra nya vänner:- naturkunskap- allemansrätt- trygghet i naturen och samhället- respekt för andra kulturer, djur och natur- leva hälsosamt utan alkohol, tobak och andra droger
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Administration på förbundsnivå år 2017                                                            30 000,-Kostnadsersättning ledare i klubbarna år 2017                                                 80 000,-Inköp av material år 2017                                                                                  40 000,-Resekostnader år 2017                                                                                     30 000,-Mat etc. år 2017                                                                                                20 000,-Administration av kanslist på förbundsnivå inkl. soc. avg.
	Summa:  200 000,-
	Beräknat antal arbetstimmar: 133
	àpris: 225,-
	Epostadress: kansli@frisksport.se
	Mobiltelefon: 070-4084507


