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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Turistföreningen
PROJEKT
Projektnamn:

Projektnr:

2

Lägervecka för barn och unga med down syndrom och deras
familjer

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

2018/06

2018/07

Projektets totala budget (kr):

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

138 200
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:

Stina Bernhardsson

stina.bernhardsson@stfturist.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070 215 90 31

070 215 90 31

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

Visa att barn och ungdomar med Downs syndrom samt deras syskon och föräldrar
både kan genomföra, uppleva och njuta av fjällvärlden på samma sätt som andra,
fast med sina förutsättningar.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Genom habilliteringar runt om i landet erbjuds barn och ungdomar med familjer att
delta i arrangemanget "Familjefjällvecka för familjer med barn och ungdomar med
Downs syndrom". Arrangemanget förväntas ha ca 50 - 60 deltagare. För att
upplevelsen ska bli optimal för deltagarna behövs extra ledare som kan vara
behjälpliga i det dagliga programmet. Till detta beräknas 4 ledare.
Deltagarna vistas som "vanliga " gäster på STF Grövelsjön Fjällstation under 6 dygn.
På dagarna genomförs aktiviteter efter förmåga med gemensamma samlingar.
Genom att det finns aktiviteter efter förmåga kan även syskon få sin fjällupplevelse
tillsammans med andra syskon och föräldrar på samma sätt få tillfälle att uppleva
fjällen.
Måltider intas tillsammans med fjällstationens övriga gäster. Under dagarna äts
oftast maten ute i form av lunchpaket eller matlagning utomhus. På kvällarna är det
samlingar ute eller inne med underhållning, lekar och spel. Musik är ett viktigt

inslag. Under veckan får deltagarna träffa och lyssna på representanter från Idre
sameby.
Under veckan sker en övernattning i tält för den som vill.
Förväntade effekter

Genom att visa att fjällvistelser är möjliga för familjer med medlemmar som har
handikapp kan vi uppmuntra till fortsatt fjäll- och friluftliv hos den här målgruppen.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Ledare 15 dagar planering
4 ledare 6 dagar, 2 resdagar, 1 förberedelsedag, 1 efterarbetsdag
Till- och frånresor ledare snitt 2 x 40 mil
Annonsering
Arvode och resa musiker
Div omkostnader t ex extra förplägnad, ved, transporter etc

Belopp, kr

20 600
72 100
9 500
12 000
12 000
12 000
Summa, kr: 138 200

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

Pris per timme

400

139-180

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"!

