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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)
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Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår
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Belopp, kr
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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.
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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: Svenska Naturskyddsföreningen
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Schysst sommar och vinter för nyanlända
	Projektstart årmån: 2016/01
	Projektslut årmån: 2017/12
	Projektets totala budget kr: 6 549 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 2 907 000            2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 3 642 000             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: Sara Vikström Olsson
	Telefon dagtid: 070- 781 28 19
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Med Schysst sommar och vinter har vi på Naturskyddsföreningen över lång tid tagit fram inkluderande arbetssätt och vunnit ovärderliga erfarenheter i hur vi kan tillgängligöra upplevelsen och känslan för den svenska naturen för grupper som tidigare stått långt ifrån den. Under 2016 har vi med hjälp av stadsbidrag från Svenskt Friluftsliv inlett ett arbete där vi tar hjälp av ungdomarna vi tidigare nått genom projektet för att skapa en ny verksamhet som även når nyanlända flyktingar i åldersgruppen 13 – 18 år. Det vill vi nu fortsätta med och vi vill dessutom få möjligheten att ta projektet ytterligare ett steg framåt genom en satsning på ledarskap och utbildning. Vi vill med Schysst sommar och vinter 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 grupper där förutsättningarna för det engagemanget ofta varit dåliga. Vår grund har varit ungdomar i segregerade förorter och nu har vi tagit arbetet vidare genom att även omfatta de unga som nyligen kommit till Sverige.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vänligen se bilaga 5.
	Förväntade effekter: Projektet förväntas bidra till att sänka tröskeln till deltagande i friluftslivet och natur-/miljörörelsen för stora socioekonomiskt svaga ungdomsgrupper. Verksamheten påverkar direkt de 3 000 deltagande nyanlända ungdomarna men vi utgår från att kännedomen om verksamheten kommer att nå ut till betydligt fler. Verksamheten förväntas också leda till minst 100 nya "friluftslivsambassadörer" inom denna grupp.Schysst sommar och vinter 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. Nya grupper lär känna det svenska natur- och kulturlandskapet och dess rekreationsmöjligheter och allemansrätt utifrån en metod som bygger på deltagande snarare än undervisning.Vi förväntar oss att projektet 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 ett förebildsprojekt som metod för välkomnande och introduktion för ensamkommande ungdomar som tas efter och sprids genom annan 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 ute i ett stort antal av Naturskyddsföreningens lokala kretsar. Ungdomar som tidigare upplevt ett utanförskap i samhället känner istället ett innanförskap i vår förening.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lönekostnader (verksamhet på minst 6 orter plus nationell samordning och utbildningsledare)         1 750 000OH-kostnader (ekonomifunktion, IT, gemensam administrationsåsom lokal- och driftskostnader, personaladministration)                                                                     367 000Aktiviteter (Alla 300 lokala aktiviteter inklusive workshops, utbildnigar, osv)                                         900 000Transport                                                                                                                                                300 000Material/utrustning                                                                                                                                  100 000Kommunikation och marknadsföring                                                                                                      150 000Övrigt                                                                                                                                                        75 000(Eftersom lönerna skiljer sig mycket inom projektet, då anställningsformerna är alltifrån timanställningar lokalt till nationell samordnare är det svårt att göra en generell löneuppskattning per arbetad timme).
	Summa: 3 642 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 6750h
	àpris: Se förklaring ovan.
	Epostadress: sara.vikstrom.olsson@naturskyddsforeningen.se
	Mobiltelefon: 


