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PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

1

Friluftsliv i generationer - fördjupning och utveckling

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

1 Januari 2018

31 December 2020

2 400 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

800 000
800 000
800 000

2018
2019
2020

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Ewa Cernerud-Bormark

kansli@frisksport.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0156-532 10

070-637 57 37

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att fördjupa och utveckla pågående projekt och verksamhet, det vill säga att
integrera nyanlända, både flyktingar och EU-migranter i det svenska samhället. Vi
vill göra det genom att erbjuda aktiviteter och utbildningar inom friluftsliv och
naturkunskap för att skapa en förståelse för den svenska naturen och vad den kan
ge. Allt detta inom Frisksportrörelsens devis vilket innebär alkohol- och rökfrihet
samt generationer i gemenskap. Detta innefattar då också naturligtvis möten över
alla kulturella gränser så att vi tillsammans skapar förståelse och får kunskaper från
varandra.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

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 tillsammans med infödda i vårt land
får upptäcka vår underbara svenska natur, men också förstå vilka regler som gäller.
Vi vill också förmedla det positiva med att ha aktiviteter som spänner mellan
generationer, där alla åldrar deltager. All vår verksamhet sker i drog- och alkoholfri
miljö, vilket är en självklarhet för oss frisksportare.
Frisksportarna har "generationer i gemenskap" som devis och en av
målsättningarna med detta projekt är att praktiskt visa på det positiva med att göra

saker tillsammans över åldersgränserna inom olika områden. Vi har klubbar i hela
landet, från norr till söder och kan därmed visa på olika naturupplevelser beroende
på var i Sverige vi är, då naturen ser olika ut. De stora böljande slätterna i södra
Sverige, bokskogar och den mäktiga, härliga fjällvärlden i norr. Årstidsväxlingarna
som skiljer sig åt i södra Sverige mot norra.
Alla från små barn till vuxna och seniorer, engageras i gemensamma
friluftsaktiviteter. Genom dessa aktiviteter kan de äldre deltagarna dela med sig av
naturkunskap och även hur en aktivitet genomförs och därmed lära de yngre vad ett
härligt friluftsliv innebär. Vi vill satsa på grupper med både infödda, etablerade
svenskar och nyanlända av båda könen. Ensamkommande flyktingbarn ska
integreras i både nya och befintliga grupper, där erfarna ledare leder
verksamheten. De kommer då att förstå att de äldre är en viktig och trygg
kunskapskälla vad gäller djur och natur.
Många kommer från länder där naturen inte upplevs som en källa till rekreation och
upplevelser för att må bra, på samma sätt som vi gör i Sverige. Det är därför viktigt
att vi når ut till så många som möjligt så att det inte känns skrämmande. För oss är
naturen en läkande kraft och en stor glädje oavsett ålder och vi lär barnen redan i
tidig ålder att värna naturen och vad den kan ge oss.
Vi vill fortsätta vårt projekt, där våra frisksportklubbar runtom i landet lockar nya
grupper till verksamheter, som erbjuder naturupplevelser av hög kvalité och lär ut
en hållbar syn på nyttjande av naturen. Under 2017 har tidigare bidrag fördelats på
fem frisksportklubbar. Aktiviteterna har varit av olika slag: paddling, klättring,
parkour, hur lagar vi mat i naturen, allemansrätt, naturvett, motionsträning,
blomstervandring, skidutflykter, övernattning i vindskydd m.m. Många har blivit
medlemmar i dessa klubbar. Det har även i några klubbar anordnats sommarläger
för barnen.
En grupp ungdomar har även firat traditionell svensk, nykter midsommar med
frisksportarna på Stensund, vilket var väldigt uppskattat.
Ett flertal har deltagit i vårt riksläger i Hestra och där träffat frisksportare från hela
Sverige och denna sommar spelade vi även fotbollsmatcher med nyanlända som
bodde i Hestra på ett flyktingboende.
Under de kommande tre åren vill vi att ännu fler ska få möjlighet att komma med i
våra aktiviteter och vår gemenskap, vilket vi hoppas kommer att innebära mer
trygghet ute i skog och mark och en bättre livskvalité hos våra deltagare!
Förväntade effekter

Att deltagarna i våra aktiviteter skall:
- få en fördjupad kunskap om naturen och dess mångfald
- kunna samarbeta genom alla åldrar och kulturer
- känna trygghet i naturen och samhället
- känna glädjen av att leva hälsosamt utan alkohol, tobak och narkotika
- visa respekt för djur och natur
- känna till vad allemansrätten innebär
- lära sig vad vi kan leva av ute i naturen
- känna att friluftsliv är viktigt i livet för att man ska må så bra som möjligt
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Administration
Kurser
Kostnadsersättning för ledare
Inköp av material
Marknadsföring
Resekostnader
Mat mm

Belopp, kr

80 000
85 000
220 000
200 000
50 000
90 000
75 000

Summa, kr:

800 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Antal arbetstimmar

Pris per timme

320

250

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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"!

