
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Skogskompisar i Bostadsområden
Projektstart (år/mån):

20220101
Projektslut (år/mån):

20221231
Projektets totala budget (kr):

450000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

405000 2022
375000 2023
355000 2024

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:

charlie.zachrisson@hotmail.com
Telefon (dagtid):

0703297371
Mobiltelefon:

0703297371

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med Projekt Skogskompisar i bostadsområdet är att aktivera barn, unga och
övriga i lokala bostadsområdet i sin lokal och sitt lokala skogsområde. Syftet är att
börja med stadsnära friluftsliv för att sedan öka på utmaningen ju mer trygg
gruppen blir. Syftet är även att öka folkhälsan jobba med integration och demokrati
samt öka vi känslan i bostadsområdet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Syftet med Projekt Skogskompisar i bostadsområdet handlar om att i samarbete
med den Lokala Hyresrättsföreningen eller andra sammanslutningar starta upp
verksamhet i olika bostadsområden.
I kommunerna finns det väldigt olika förutsättningar för barn och unga i olika
kvarter så genom att starta upp verksamhet lokalt i det lokaler som
hyresrättsföreningen har möjlighet att upplåta så blir steg 1 att bara aktivera och
skapa trygghet och tillit, steg 2 blir aktiviteter utomhus i närområdet och steg 3
aktiviteter i olika skogsområden i den stadsnära naturen. Steg 4 blir att upptäcka
friluftslivet genom ett äventyr eller hajk.
I förlängningen så kommer det att ske utbyten mellan de olika bostadsområdena i
kommunen och mellan kommunerna för att få brädden av friluftslivet och upptäcka
mer av naturen och skogen.



Aktiviteter och utbyten kommer att beslutas med en demokratisk process i varje
kvarter. Här blir det också ett lärande om demokrati. Detta projekt tänker vi oss ska
byggas upp under tre år för att få stabilitet i projektet. År 1 jobbar vi med att starta
upp i tre kommuner och olika bostadsområden år 2 utökar vi till 3-6 kommuner och
år 3 stabiliserar vi verksamheten och sprider metoden till fler kommuner i Sverige

Förväntade effekter

Projektets förväntade effekt blir en större kunskap om sin skog, natur och sitt
samhälle. Kunskap om demokrati och den demokratiska processen. Öka folkhälsan i
Socioekonomiskt utsatta områden. Dessutom kunskap om allemansrätten och vilka
möjligheter som finns i den naturnära miljön

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lön o Arvode 415000
Resor 20000
Material 15000

Summa, kr: 450 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1500 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.


