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PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Rättvis tillgång till naturen
Projektstart (år/mån):

2021-01-01
Projektslut (år/mån):

2021-12-31
Projektets totala budget (kr):

700000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

350000 2021
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

Socialnämnden Stockholms stad 350000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Maja Löfgren
E-postadress:

maja@miljoverkstan.se
Telefon (dagtid):

0736169941
Mobiltelefon:

0736169941

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet ska bidra till att fler utlandsfödda ungdomar och unga vuxna får
naturupplevelser och en introduktion till friluftslivet i Sverige. I projektet ska
metoder, strategier och konkreta tips utvecklas och testas för att överbrygga hinder
och trösklar som är specifika för målgruppen, så att de får större tillgång och ökade
möjligheter att utöva friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Idag påverkas den upplevda tillgången till naturen och den faktiska tiden vi
spenderar ute både av ekonomiska förutsättningar och om du är född i Sverige eller
inte. Exempelvis spenderar inrikes födda mer tid i skog och mark än utrikes födda.
För många kan den svenska naturen framstå som svårtillgänglig, obekant och till
och med farlig. För att inte alla de positiva aspekterna med vistelse i naturen endast
ska vara förunnat delar av samhället vill Miljöverkstan Flaten med detta projekt
bidra till att dessa ojämlikheter utjämnas.

Miljöverkstan har i många år jobbat med målgruppen nyanlända ungdomar och har
stor kunskap och erfarenhet av att nå ut till och att aktivera denna målgrupp. Vi har
kompetenser, kontaktnät och nära samverkan med andra organisationer som även



de har fokus på friluftsliv. Vad vi ser saknas och som detta projekt syftar till att
bidra med är formaliserade konkreta metoder och strategier för att organisationer
och föreningar framgångsrikt ska kunna nå ut till målgruppen, samt för att dessa
ungdomar ska ta aktiva steg i riktning för att själva vilja och kunna ta del av
friluftslivet.

Både gruppen unga samt utrikes födda har identifierats som svåra grupper att nå i
detta sammanhang. Andra aktörer och organisationer kontaktar oss för att de har
svårt att nå målgruppen unga och utrikesfödda och där de vill ha vår hjälp att nå ut
med deras erbjudanden och verksamhet. Ett exempel på detta är Stockholms
Idrottsförvaltning som har en specifik satsning på tjejer och som genom att
samverka med oss kring aktiviteter (bla för tjejer från Järvafältets fritidsgårdar) når
deltagare som vi har i vårt nätverk och som de annars inte når ut till. Miljöverkstan
vill nu jobba för att våra erfarenheter och lyckade koncept kan användas av fler som
har svårt att nå målgruppen.

Enligt Naturvårdsverkets rapport Luften är fri så är en av de effektivaste metoderna
för att få fler utlandsfödda ut i naturen att fysiskt ta med dem dit. Att de får prova
på olika aktiviteter, se och uppleva vad man kan göra i naturen och hur man kan ta
sig dit. En stor del av projektet bygger på att Miljöverkstan samverkar med
gymnasieskolor i Stockholms län som har språkintroduktionsklasser. Genom att
träffa klasser med nyanlända ungdomar så får de inom skolans ramar prova på nya
aktiviteter och att ta sig ut i stadsnära natur. Eleverna skapar en relation till
aktivitetsledarna och att ha träffats underlättar vidare kommunikation. Ett andra
steg är att sedan ta del av friluftsaktiviteter på sin fritid med samma ledare och där
eventuella trösklar att delta nu är lägre. Dessa aktiviteter kommer också att ske i
samarbete med andra friluftsorganisationer vilket ger ungdomarna tillgång till ett
brett utbud av både aktiviteter och föreningar att bli medlemmar i.
Miljöverkstan har ett stort lager av utrustning och en del i projektet är också att
uppmuntra och skapa möjligheter för ungdomar att själva ge sig ut och uppleva
naturen och kunna låna utrustning och material för att kunna göra detta.

Miljöverkstan ska inom projektet:
- Skapa dialog med skolor som har språkintroduktionsklasser
- Ha 25 klasspass och träffa minst 375 elever under ungdomarnas fritid
- Anordna 40 friluftsaktiviteter, och där vissa aktiviteter är riktade enbart till tjejer
- Introducera de deltagande ungdomarna till andra föreningars friluftsaktiviteter
- Skapa konkreta metoder, strategier och tips för att andra organisationer och
föreningar kan arbeta på liknande sätt för att nå ut till målgruppen utlandsfödda
ungdomar och unga vuxna.
- Sprida utvecklade metoder, strategier och tips till andra föreningar och
organisationer som är aktiva inom friluftsliv i hela Sverige.

Som en del av projektet ingår en satsning att hålla aktiviteter specifikt för tjejer.
Många organisationer, stadsdelar och kommuner rapporterar att det är extra svårt
att komma i kontakt och få unga tjejer att delta i deras satsningar. Det krävs tid,
resurser och långsiktighet för att bygga relationer och förtroende för att
målgruppen ska kunna och vilja delta. Miljöverkstan Flaten arbetar redan idag med
denna metod för att öka antalet deltagande tjejer, vilket hittills gett goda resultat.
Miljöverkstan vill i detta projekt bidra med kunskap och metoder för hur andra
organisationer och föreningar kan nå fler tjejer.

I Miljöverkstans styrelse finns forskaren Matteo Giusti, verksam på Högskolan i
Gävle. I sin forskning undersöker han hur betydande och starka möten med naturen
skapas hos barn och unga. Denna forskning ligger till grund för hur Miljöverkstan
arbetar och tillsammans med Matteo Giusti har Miljöverkstan tagit fram ett
pedagogiskt material med tips på aktiviteter för att skapa ökad naturkontakt utefter
gruppens förutsättningar och tidigare erfarenheter. Giusti kommer att vara
involverad även i detta projekt om vi blir beviljade medel.



Miljöverkstan har drivit verksamhet med fokus på friluftsliv sedan april 2015, och
årligen träffar vi ungefär 750 unika deltagare där majoriteten är nyanlända
ungdomar och unga vuxna. Idag har Miljöverkstan Flaten fem anställda
projektledare/aktivitetsledare med lång och bred erfarenhet. Arbetslaget har
kunskaper och erfarenheter inom bland annat projektledning och genomförande,
arbete med målgruppen, ekonomi och budgetansvar, samordning av frivilligt
engagerade, friluftspedagogik, biologi och miljövetenskap, kommunikation och
arbete med sociala medier. Personalen har under åren fortbildat sig inom relevanta
områden såsom psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar, och
säkerhetsutbildning kopplat till friluftsaktiviteter. Vi har i vår nuvarande
verksamhet jobbat mycket med att samverka med andra organisationer, skapa ett
starkt nätverk av personer och aktörer som vänder sig till samma målgrupp som vår
verksamhet.
Då Miljöverkstan har flera års erfarenhet av att arbeta med målgruppen och i och
med att vi redan har stora befintliga nätverk och plattformar där vi når ut till våra
deltagare har vi goda möjligheter att nå ut med projketet.

Förväntade effekter

Effekterna med projektet är att utlandsfödda ungdomar och unga vuxna ska känna
en större upplevd tillgång till naturen och till att aktivt kunna ta del av svenskt
friluftsliv. Att de hjälps över trösklar som förhindrar att de tar sig ut i naturen och
att sammanhang och möten skapas som bidrar till att de fortsätter med ett aktivt
friluftsliv.

De metoder som tas fram i projektet ska spridas och bidra till att dessa effekter kan
uppnås även hos andra organisationer och föreningar i Sverige som har fokus på
friluftsliv.

Ytterligare effekter som projektet genererar är främjad psykisk och fysisk hälsa hos
deltagare genom utevistelse, fysisk aktivitet, sociala sammanhang och trygghet.
Projektet bidrar även till ökad integration, vilket är en vinst både för målgruppen i
projektet men även för föreningar och organisationer som bedriver
friluftslivsverksamhet.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Personalkostnader (40 % tjänst, 35 000 kr/mån för heltidstjänst, 1,5 % sociala avgifter) 250000
Kostnader för aktiviteter (resor och förtäring): 60000
Kostnader för utrustning och material: 20000
Övriga kostnader (info/kommunikation, försäkringar för deltagare mm) 20000

Summa, kr: 350 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

810 h 308,6 kr/h

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.


