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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Vett och Etikett med Allemansrätt
Projektstart (år/mån):

20210101
Projektslut (år/mån):

20211231
Projektets totala budget (kr):

445000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

405000 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

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Charlie Zachrisson
E-postadress:

info@epom.nu
Telefon (dagtid):

0703297371
Mobiltelefon:

0703297371

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet Vett o Etiketts syfte är visa allemansrätten i praktiken för barn, unga,
nyanlända och familjer. Med en skogsvandring få många att förstå hur vi uppför oss
i naturen helt naturligt utan att störa eller förstöra.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet Vett o Etikett går ut på att genom praktisk utepedagogik få barn, unga,
nyanlända och hela familjer att genom en skogsvandring eller kortare
skogspromenad uppleva naturen o skogen och samtidigt få förståelse för vad som
gäller angående allemansrätten. Vilka konsekvenser gör en kastad glasflaska, kan
man kasta en äppelskrutt eller ett bananskal i naturen, kan man som björnen bajsa i
naturen, vad är synavstånd när man är ute med en grupp närsynta?
Allt detta genomförs på en aktivitetsdag där vi tänker oss ca 60 dagar med 50
deltagare per dag. Vi delar upp i mindre grupper som får göra sin promenad eller
vandring under 1 till 1,5 timme med anpassat upplägg efter gruppens erfarenhet
och ålder. Att tillämpa kunskapen deltagarna fått tills sig om allemansrätten innebär
också visst behov med information om rätt utrustning(skor, kläder, kompass). Allt
detta gör att fler kommer ut i naturen med rätt kunskap om allemansrätten och fler
hittar hem igen utan störa eller förstöra.

Förväntade effekter

Projektet Vett o Etikett med Allemansrätt blir helt enkelt att ca 3000 personer



kommer ut i naturen under friluftsåret 2021 och ca 3000 personer kan mer hur man
skall vara naturligt i naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lön o Arvode 390000
resor 30000
material 25000

Summa, kr: 445 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1418 275

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.


