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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Turistföreningen
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

2

Tillsammans

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2019/04

2019/12

400 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

200 000

2019

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
Organisation

Belopp, kr

Egna medel

200 000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Anna Heimersson

anna.heimersson@stfturist.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070-3455220

070-3455220

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

Att bygga upp lokala Tillsammanskoncept för att fler ungdomar med olika bakgrund
ska få en upplevelse utifrån temat "känn dig själv, känn Sverige, känn världen"
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vår verksamhet Tillsammans har drivits med projektmedel från Svenskt friluftsliv de
senaste 3 åren. Under de 3 åren har vi utvecklat verksamheten med fler ideella
ledare och även öppnat upp verksamheten för killar. 3-4 läger har hållits varje år
samt ledarutbildningar.
Tillsammans jobbar enligt devisen ”känn dig själv, känn Sverige, känn världen” och
riktar sig till ungdomar mellan 16-20. Vi eftersträvar att deltagarna ska komma från
olika kulturer och ha olika bakgrunder och erfarenheter för att på så sätt få ett
meningsfullt utbyte och också kunna lära av varandra.
För att kunna erbjuda ungdomar med olika bakgrund en plats på ett läger krävs att
vi håller nere kostnaden för dessa. För ett läger i 4 dagar betalar deltagaren
vanligtvis 350 kronor. Detta är en kraftigt subventionerad avgift för att alla oavsett
ekonomisk situation ska ha möjlighet att följa med. I vissa fall har där ekonomin är

extra ansträngd har hela avgiften subventionerats. I lägeravgiften ingår resa
till/från lägret, boende, mat, aktiviteter och lån av kläder för de som behöver.
Vi ser vad dessa läger betyder för ungdomarna, tillsammans skapar de minnen för
livet. De får upptäcka en naturskön plats i Sverige, kanske prova att paddla kanot
för första gången, lära sig namnet på en ny blomma eller hur man gör upp eld ute i
naturen. För många av ungdomarna blir det här en första kontakt med den svenska
naturen och de får möjlighet att upptäcka den med nya vänner.
Tillsammans är en fantastiskt bra verksamhet som får högsta betyg i utvärderingar
från våra deltagare. Att planera läger med deltagare från hela Sverige kräver dock
en hel del resurser. Under 2019 vill vi därför göra en satsning på att skapa fler
lokala Tillsammanskoncept. Kortare läger över en helg som drivs lokalt av ideella
ledare blandat med träffar på vardagskvällar.
Vi ser att det är oerhört viktigt att vi även i fortsättningen kan subventionera
avgifter för att få med de målgrupper som är ekonomiskt svagare. För att kunna
erbjuda lokala läger och lokal verksamhet inom vår verksamhet Tillsammans under
2019 ansöker vi därför om verksamhetsbidrag om 200 000 kronor.
Förväntade effekter

Fler ungdomar som kommer i kontakt med den Svenska naturen som inte annars
skulle ha gjort det
Ungdomar med olika bakgrund som inte annars skulle ha mötts får möjlighet att
mötas, vilket bidrar till ökad integration i samhället
Ett ökat lokalt engagemang som också kan öppna upp för nya samarbeten.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

4-6 lokala helgläger
Lokala aktiviteter
Utbildning ledare

Belopp, kr

150 000
20 000
30 000
Summa, kr: 200 000

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

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"!

