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Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Telefon (dagtid):
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Mobiltelefon:
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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

För att nå Svenska Orienteringsförbundets mål om att våra medlemmar ska
återspegla Sveriges befolkning vill vi introducera orientering till en ny målgrupp -
en målgrupp som är boende i socioekonomiskt utsatta områden där vi idag inte är så
välrepresenterade.
Få klubbar mäktar med att driva långsiktiga inkluderingsprojekt själva. Vi ser goda
initiativ som mynnar ut i engångsaktiviteter utan långsiktiga effekter och där
kunskap och lärdomar inte sprids utan stannar i föreningen. I projektet kommer en
projektledare i samarbete med den lokala orienteringsföreningen samt lokala
samarbetspartners såsom bostadsbolaget eller centrumföreningen, arrangera
återkommande orienteringsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden. Genom
att ta orienteringen till dessa områden sänks tröskeln för att delta och för att våga
vistas i vår natur med hjälp av karta i hand. Vi vill även lyfta de positiva effekterna
av fysisk aktivitet, att vistas i naturen och höja kunskapen om naturen. Vi tror på att
fokusera på kvalitet framför kvantitet och väljer därför att första året prova
konceptet på fem utvalda områden för att sedan inför andra året och tredje året
utöka med ytterligare fem områden i taget.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund



Att människan mår bra av fysisk aktivitet och att vistas i naturen är ingen nyhet. Det
är dock inte alla människor som har förutsättningar för att ta del av dessa
välmåendefaktorer, ofta på grund av bakgrund och/eller socioekonomiska faktorer.
Vanan kanske inte finns i familjen, skogen kanske förknippas med något farligt eller
så finns en rädsla för att gå vilse. Det kanske varken finns tid eller ork för en
skogsutflykt eller så saknas utrustning och den är för dyr att införskaffa. Att skapa
goda associationer till naturen genom att lära känna sitt närområde under trygga
former, med karta i hand, kan vara en väg för denna målgrupp att i större
omfattning ta del av naturens positiva kraft och i förlängningen minska skillnader i
fysisk och psykisk hälsa mellan olika samhällsklasser. Orienteringsföreningarna runt
om i landet har en vilja att driva inkluderingsprojekt och gör det i olika omfattning,
men få mäktar med att med egna personella och ekonomiska resurser driva dem på
lång sikt. De goda initiativ som tas, de erfarenheter och den kunskap som de
genererar kommer inte förbundet eller andra klubbar till dels utan för varje nytt
lokalt initiativ behöver hjulet uppfinnas på nytt. Med en projektledare på central
nivå skulle kompetens, idéer och kloka reflektioner efter genomförda aktiviteter
kunna spridas och gynna fler. Skalfördelarna med att samma person ingår i
projektgruppen på flera orter skulle därför bli många.

Genomförande
Initialt kommer vi att, genom intervjuer och/eller enkäter, undersöka målgruppens
erfarenheter kring tankar om naturen generellt och närområdet specifikt. Även
erfarenheter kring fysisk aktivitet, orientering och navigering i allmänhet kommer
att ingå i undersökningen.

Vi identifierar och upprättar samarbete med lokala partners såsom bostadsbolag,
centrumföreningen, lokala orienteringsföreningen. Partners är så väsentliga att
goda samarbeten kommer att styra vilka orter som kommer att innefattas i
projektet.

Tillsammans med orienteringsföreningen kommer en orienteringsaktivitet och
enklare orienteringskarta att tas fram. Aktiviteten kommer arrangeras i
målgruppens närområde och om möjligt samordnas med något lokalt redan
etablerat arrangemang.

Om behov uppstår kommer vi att översätta informationsmaterial om hur orientering
fungerar och ta fram material som presenterar vad det finns för olika sätt att utöva
orientering på.

När vi följer upp projektet kommer vi vilja höra målgruppens tankar efter att ha
testat orienteringsaktiviteten med utgångspunkt ur samma frågebatteri som i den
inledande undersökningen.

I utvärderingsfasen kommer vi analysera utfallet av orienteringsaktiviteten,
resultatet från deltagarnas upplevelser och huruvida målen nåtts. Vi frågar oss vad
vi som förbund och orienteringsförening kan göra för att sänka trösklarna
ytterligare för att nå målgruppen och tar tillvara erfarenheterna i SOFTs framtida
verksamhetsutveckling. Detta mynnar ut i en typ av handbok och modell för hur en
förening kan utforma orientering för att nå nya målgrupper. Med denna sprids
erfarenheterna till andra orter och föreningar som med enkelhet kan arrangera
liknande aktiviteter i syfte att bredda sin målgrupp.

Orienteringsaktiviteten kommer vara anpassad så att såväl barn som vuxna ska
kunna delta, oberoende av tidigare erfarenhet.

Projektmål
Att sänka trösklarna för personer i socioekonomiskt utsatta områden att vistas i
naturen och testa orientering genom att:
• arrangera orienteringsaktiviteter vid minst två tillfällen på varje utvalt område.



Det första året är målsättningen att genomföra aktiviteter på fem områden. År två
och tre skalas projektet ytterligare med fem områden per år, så att vi år tre har
minst 15 områden igång.
• nå ut till 100 personer med information om olika former av orientering per
aktivitetstillfälle
• få minst 30 personer att testa orienteringsaktiviteten per tillfälle
• En viktig leverans är att vi centralt tillsammans med våra föreningar tagit fram en
modell för hur orientering ska utformas för att attrahera och nå boende i
socioekonomiskt utsatta områden.

Förväntade effekter

• Få nya medlemmar till den lokala orienteringsföreningens verksamhet (hittaut,
Naturpasset, Motionsorientering, klubbträningar) och på så vis få en mer
diversifierad grupp av utövare
• Bidra till att fler lär känna sitt närområde och känner sig trygga där
• Bidra till ett ökat fysiskt och psykiskt välmående genom att få fler att vistas i
naturen
• Bidra till att fler känner att de behärskar att navigera med karta

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledare, deltid 250000
Resor 30000
Kost och logi 30000
Material och utrustning 30000
Information och marknadsföring 10000
Framtagning av kartor 100000

Summa, kr: 450 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

830 300

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


