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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 Turistföreningen 
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Unga Guidar Unga
	Projektstart årmån: 2016/03
	Projektslut årmån: 2018/12
	Projektets totala budget kr: 5 970 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 2 670 000               2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 1 800 000                           2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 1 500 000             2018
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Mariam Hibombo
	Telefon dagtid: 070-215 77 05
	Syfte med hela projektet sammanfattning: STF vill fortsätta fokusera på arbetet att introducera nya grupper till Sveriges natur- och kulturliv i ytterligare två år genom att fortsatt driva utvecklingen, lansering och nylanseringen av projekten inom ramen för Unga Guida Unga. 2016 har varit ett utvecklingsår för att skapa förutsättningar för den resan under år 2 och 3. Samtliga projekt planeras och utvecklas i syfte att bli permanenta inslag i Svenska Turistföreningens verksamhet. Det känns därför avgörande med fortsatt beviljad finansiering för att säkra lansering-, etablerings- och vidareutvecklingsfaserna som ligger inom ramen för år 2 och 3 vid fortsatt finansiering.Inom ramen för fadderprojektet har vi påbörjat ett samarbete med en kommunikationsbyrå med avsikt att skapa både tekniska och fysiska kontaktytor mellan ovana och invigda friluftsutövare med planerad lansering under 2017. Ett koncept som uppmanar till upptäckter över sociokulturella bakgrunder med fokus på det mänskliga mötet. Precis som i ungdomsverksamheten Tillsammans, syftar projektet till att agera som en fördomsförebyggande insats genom att låta människor med olika bakgrund och erfarenhet mötas med naturen som arena. Och också uppmana ”vanliga människor” från olika bakgrunder att bli en del av STFs kommunikation genom att synas, höras, efterlysa och bjuda in i syfte att väcka engagemang – och minska avstånden mellan ”vi & dem”. Unga Guidar Unga vilar på en övertygelse om att kunskap om svenska natur- och kulturvärden också bidrar till en återväxt av samhällsindivider som genom sin kunskap också slår vakt om att värna de värdena, även i framtiden.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svenska Turistföreningen har de senaste åren genom olika projekt arbetat för att introducera fler unga till Sveriges natur, kultur och friluftsliv. Primärt genom vår inkluderingsverksamhet TILLSAMMANS. 2016 års beviljade bidrag möjliggjorde att vi kunde utöka verksamheten till målgruppen killar 15-20 år och erbjuda ett första läger för killar hösten -16. Inom ramen för den utvecklingen fick vi även chansen att rekrytera nya manliga ledare till verksamheten.Vi har inlett diskussioner med flera intressanta samarbetspartners även utanför friluftsfären såsom RFSL och Fisksätra Folkets hus och menar att lyckade samarbeten kräver möjligheten till långsiktig planering vilket i stor utsträckning begränsas vid osäker finansiering.I 2016 års bidragsansökan underströk vi vårt fokus på att välkomna fler att ta del av natur- och kulturupplevelser med utgångspunkt från den svenska naturen. Nämnvärda fokusmålgrupper i detta arbete är barnfamiljer, nysvenskar och ungdomar. Vi har under år 1 lagt en bra grund för en sådan inkluderingsresa och ser med tillförsikt på att nå våra uppsatta mål under 2 år vid fortsatt finansiering. En långsiktig finansiering skulle framförallt möjliggöra att vi kan fortsätta att förbättra den tekniska plattformen som vi påbörjat utvecklingen av under år 1 och därtill säkerställa att den blir ett hjälpmedel för att nå ut med Barnens Turistbyrå och fadderprojektet till så många som möjligt - också efter projektperiodens slut. Synergieffekter mellan koncepten förblir tydliga och därtill kan vi konstatera att den gemensamma projektledningen (sedan mars 2016) förblir en förutsättning både operativt och kommunikationsstrategiskt. En annan viktigt aspekt av gemensam projektledning är möjligheten att fånga upp individer som förflyttar sig från ett målgruppsegment till ett annat.TILLSAMMANSGenom att under (ytterligare) två år fokusera på utvecklingen av TILLSAMMANS vill STF primärt öka kännedomen om verksamheten externt. En viktig del är att säkra långsiktigheten i verksamhetens finansiella medel för att få chansen att arbeta med längre planering och utveckling av verksamhetens processer. Vi har under 2016 arbetat aktivt för att bredda värvningskanalerna, satsat på profilering av verksamheten genom ex framtagning av grafiskt manér och ökat Tillsammans digitala närvaro. Ett annat fokusområde har varit att öka mångfalden även på ledarsidan för att möta den efterfrågan som samhällsklimatet kräver. Under år 2 och 3 har vi till avsikt att fördjupa den riktningen. Tillsammans med intressanta samarbetspartners såsom Fisksätra Folkets Hus hoppas vi kunna nå ut till fler genom redan etablerade förebilder i området. Vi har därtill ringat in flera potentiella samarbeten även inom friluftssfären som vi gärna inleder/fortsätter diskussioner med under 2017 om finansieringen finns.   2016 genomförde vi två sommarläger för tjejer, och erbjuder ett första läger för killar under hösten 2016. Från och med 2017 vill vi erbjuda 2-3 läger för tjejer och motsvarande 1-2 för killar. 2018 är avsikten att verksamheten är lika etablerad på killsidan som på den första tjejsatsningen. Vi vill också utveckla sport- och höstlovsläger under kommande år då ekonomiska incitament kan hindra många ungdomar från att spendera dessa ledigheter på ett tillfredställande sätt.  Under 2106 har vi inom ramen för ungdomsverksamheten TILLSAMMANS breddat verksamheten och rekryterat även manliga ledare. En viktig satsning i rekryteringen har varit att bredda mångfalden med fokus på att erbjuda språkrikedom. Några exempel på det har varit att rekrytera ledare som pratar språk som dominerar bland nyanlända såsom arabiska, dari och somaliska. Vi har därtill vidgat mångfaldsperspektivet och integrerat HBTQ-perspektiv i våra utbildningar. När bidragsanskökan skrivs har Tillsammans 2016 genomfört 3 lokala aktiviteter, varav ett i lägerkaraktär i regi av vår lokala Tillsammansavdelning i Östersund. Under perioden har vi därtill kunnat erbjuda två (mixade) ledarutbildningar i samarbete med Studiefrämjandet. Inom ramen för projektet har också en lokalavdelning för tjejer etablerats för Stockholm/Uppsala med fokus på tätortsnära natur- och kulturaktiviteter. Deras första aktivitet planeras till hösten -16. Ytterliggare en lokalavdelning planeras ha uppstart i Jokkmokk till årsskiftet.   Tillsammans aktiviteter är alltid kraftigt subventionerade för deltagaren. Inom ramen för lägerverksamheten har bidraget för 2016 möjliggjort att STF i särskilda fall erbjudit avgiftsfritt deltagande för enskilda individer. I sådana fall har denna typ av insats rört nyanlända svenskar som stått utan ekonomiska medel och därtill saknat kontaktytor med etablerade svenska ungdomar. Tillsammans har i de fallen utgjort ett första steg mot att träffa Sverige-etablerade vänner, aktivera det svenska språket och upptäcka Sverige på samma villkor som andra ungdomar. Kostnaderna för verksamheten består fortsatt i deltagarnas resor, logi, mat, material mm. Vid aktiviteterna deltar generellt 1-2 tjänstemän från STF, resterande är ideella ledare. Den lokala TILLSAMMANS-verksamheten ska bedrivas helt ideellt men innebär kostnader för transporter, material och kompetensutveckling av ledare.FriluftsfaddrarProjektet som går under arbetsnamnet Friluftsfaddrar som vi haft förmånen att påbörja utvecklingen av under 2016 kan betraktas som en digital kontaktförmedling som ett första steg till riktiga möten.  Idag vittnar fler och fler om ett samhälle med allt större klyftor. Och en flyktingsituation som helt kommer att måla om landskapet för ”svenskheten”. Kärleken till friluftsliv uppstår i många fall genom kunskapsöverföring. Projektet syftar till att ge grupper som är underrepresenterade i natur- och kulturlivet chansen att introduceras till friluftsliv - att skapa nya kunskapsbärare genom dessa möten. Genom att skapa plattformar för kontakt, sprida information om konceptet och synliggöra potentiella ambassadörer är syftet att väcka nyfikenhet för ett individ- eller gruppbaserat engagemang. Under 2016 har vi tillsammans med en kommunikationsbyrå påbörjat utvecklingsarbetet för framtagningen av fadderprojektets digitala plattform för att ”matcha över gränserna”– en interaktiv In-App som vi återkommer till längre ner. Databasen för plattformen utvecklas för att kunna användas även för Barnens Turistbyrå. För att lyckas med projektet avser vi att arbeta efter en engagemanstrappa uppdelad i tre steg, varav den digitala plattformen blir viktigast först i steg 3. För att sprida information om plattformen behöver STF först väcka ett intresse i båda ”läger”. Därför har vi till avsikt att använda riktiga människor i kampanjarbetet för att väcka intresse för projektet. Primärt, främst genom digital spridning/insamling av rörligt material där friluftspersoner får formulera vilken passion de vill dela med sig av. Och sedan nyfikna utan vana av friluftsliv får formulera en aktivitet de skulle vilja utforska. Trestegsraket i korthet; 1. Kontaktannonser/videos; med friluftsambassadörer som bjuder in en "främling" till en aktivitet. Omvända” digitala kontaktannonser - videoefterlysningar där en person som vill prova en friluftsaktivitetet efterlyser någon som vill bjuda in. 2. Uppmana våra medlemmar (och lokalföreningar) att hjälpa till att sänka trösklar genom privata initiativ inom ramarna för kampanjen.  3. In-App som förlängning av hemsidan med teknik som kan matcha individer digitalt baserat på geografisk placering och intresseområde. Förenklat kommer följande vara sökbart; var finns du? Vad kan du/vad vill du lära dig, vem är du? En guidande plattform som ger relevant information till rätt person vid rätt tillfälle. Utvecklingen av plattformens funktionalitet väntas vara klart till årsskiftet 2016/17.Plattformen hämtar information som sedan behöver sparas för att inte gå förlorad eftersom den berättar en hel del om vilka som enaggerat sig och varför.  STF behöver därför i samband med utvecklingen också ta fram ett s.k. CRM-system – ett sätt att administrera och strukturera information om någon som man samlat in för – för att i ett senare skede kunna återkomma med information som någon redan visat intresse för.  Det möjliggör också för STF att bjuda in till andra relevanta aktiviteter inom ramen för vår verksamhet för att stimulera nyvunna friluftsintresserade. Detta steg är relevant för både fadderprojektet och Barnens Turistbyrå efter lanseringen, för att säkra att projekten inte förblir tillfälliga kampanjer utan de facto är inkluderande och i syfte att bjuda in nya målgrupper till alla delar av vårt utbud. Multiplattformens som nu är under utveckling kommer att färdigställas under år 1. År 2 kommer därmed kostnaderna bestå primärt av marknasföring, utvecklingskostnader, paketering och utveckling av de konceptuella delarna i förhållande till responsen då de vi bjuder in rör sig i STFs vanliga kanaler. Vi har till avsikt att använda besökare på Fisksätra Folkets Hus som en referensgrupp i arbetet med den digitala plattformen. Fisksätra Folkets huserar nämligen stora delar av vår primära målgrupp inom ramarna för sin verksamhet. Fadderprojektet ser vi också som en chans för STFs lokalföreningar att kunna erbjuda fler aktiviteter och samtidigt också väcka intresse för deras arbete. Samtal har inletts med Fisksätra Folket Hus om att göra samarbetsevenemang. Barnens TuristbyråBidragsåret 2016 gjorde det möjligt för STF att påbörja utvecklingen av innehållet i befintlig plattform så att den i ännu högre utsträckning på ett enkelt och pedagogiskt sätt guidar barn i naturturism. Vi får möjligheter att ta fram ett material som informerar om allemansrätten på ett nytt sätt som gör STF och vårt uppdrag relevant även för barn (och andra personer som har hjälp av information på lätt svenska).Utanför den tekniska plattformen har vi som avsikt att under 2017 påbörja utbildningen av guider med inriktning på att förgylla barnens fysiska vistelse på STFs anläggningar genom att hitta lekfulla och pedagogiska sätt att förmedla allemansrättens principer. För att implementera kunskapen om allemansrätten till verkliga exempel kopplat till närområdet. En chans att lära barn om vad som är viktigt i förhållande till naturen på platsen de besöker. Och som förmedlar hur barnen på ett konkret sätt kan applicera kunskapen om allemansrätten i praktiken. Tanken är att erbjuda en ”naturskola” på ett urval anläggningar under de stora skolloven. Som bamseklubben med allemansrätt-fokus. Arbetet kräver en arbetsgrupp från STF och pedagoger för att på bästa sätt hitta former för styrdokument som kan appliceras på STFs anläggningar. Ambitionen med nylanseringen av barnensturistbyrå.se är att förflytta den då mycket uppskattade kampanjen till en permanent inslag i STF i syftet att tillgängliggöra naturen för barnfamiljer. Förenklat uttryckt att förenkla den generella användarupplevelsen för barn, både tekniskt (genom att addera multiplattformen beskriven ovan) och rent visuellt på ett sätt som gör sidan mer lättnavigerad för barn. Barnens Turistbyrå kommer därtill att öka fokus på lärandeaspekten. Plattformen blir därmed ytterliga en kanal att värna allemansrätten genom att på ett aktivt sätt skapa, sprida och lära ut allemansrättens principer på ett lekfullt sätt som appellerar till barn. Genom framtagning av rörligt/animerat material under 2017 som genom humor och konkreta exempel förklarar allemansrätten genom praktiska exempel. Genom den förbättrade tekniken som vi nu utvecklar kopplad till Barnens Turistbyrå är syftet att: öka relevansen för besökaren, möjliggöra kunskapsöverföring genom att göra det enkelt att söka efter andra med liknande intresse och öka interaktiviteten online mellan de som engagerar sig genom att ex lämna tips.Ett annat viktigt steg i utvecklingen av barnensturistbyrå.se är att tydliggöra STFs guidande roll genom att ge möjlighet att kategorisera efter pris och geografisk relevans i förhållande till plats, plånbok och intresse. Den relevansen i kombination av skarpare teknik tror vi spelar en avgörande roll för att inte riskera att nyanseringen förblir en kampanj och därtill lockar till återbesök till barnensturistbyrås.se. Arbetet med omarbetningen av plattformens befintliga innehåll görs parallellt med utvecklingen av den tekniska plattformen under 2016. Nylanseringen är planerad till vår/sommar 2017 i. Vid fortsatt finansiering år 3 vill vi bland annat undersöka möjligheten att genom lokala kampanjer låta en grupp barn bjuda in en annan grupp barn till sin kommun. I syfte att belysa skönheten i varje ort och bejaka barnens perspektiv, nyfikenhet och stolthet över det egna närområdet. 
	Förväntade effekter: - Fler unga som tar del av Sveriges natur- och kulturupplevelser   - Ökad kunskap om tätortsnära natur, kultur och friluftsliv genom fler lokala aktiviteter och  inspirerande plattformer - Öka mångfalden i vår medlemsstock i förhållande till klass och etnicitet - Tydliggöra STFs vision ”att få folk att upptäcka Sverige” för allmänheten-  Ökad kunskap om allemansrätten och VARFÖR den är viktig -  Möjligheten för STF att erbjuda en ny engagemangs form för friluftsintresserade och    etablerade svenskar - Tydliggöra STF som förening och vilken samhällsnytta vi skapar
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledare 100 %                                                                                                                             520 000Vidareutveckling, förvaltning av plattform; Barnens Turistbyrå, fadderprojekt                                     130 000Drift, support och licenskostnader plattform                                                                                           70 000 Kampanjhantering, mätning och optimering Barnens Turistbyrå, fadderprojekt                                   140 000 Innehåll/promomaterial Barnens Turistbyrå, Friluftsfaddrar                                                                  200 000   Framtagning av animerat/pedagogiskt material till Barnens Turistbyrå                                                240 000Vidareutbildning ledare/guider Tillsammans, Barnens Turistbyrå                                                           30 000Samarbetspott externa samevenemang, Tillsammans, Friluftsfaddrar                                                   40 000 Trycksaker Barnens Turistbyrå, Friluftsfaddrar, Tillsammans                                                                 50 000Subventionspott Tillsammans                                                                                                                 10 000Tillsammansläger – 1 sommarläger tjejer                                                                                               95 000 Tillsammansläger – 1 sportlovsläger killar                                                                                              95 000 Tillsammansläger – 1 sommarläger killar                                                                                                95 000Tillsammansläger – 1 höstläger tjejer                                                                                                      55 000Lokala aktiviteter TILLSAMMANS                                                                                                           30 000 
	Summa: 1 800 000
	Beräknat antal arbetstimmar: Heltid 12 månader
	àpris: lön om 32 000/mån + sociala avgifter
	Epostadress: Mariam.hibombo@stfturist.se
	Mobiltelefon: 070-215 77 05


