
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

5
Projektnamn:

Integration/samhälle/miljö
Projektstart (år/mån):

20220101
Projektslut (år/mån):

20221231
Projektets totala budget (kr):

1110000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1060000 2022
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)

Syfte med projektet är att få ut kunskap och skogen, naturen och samhället till
nyanlända. Genom att visa på hur man gör i skog och mark så vill vi underlättar för
fler att vilja gå ut i naturen och upptäcka mer av skogens alla värden.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

I Sverige tar man ofta allemansrätten och naturen som en naturlig del av ens kultur
och vardag, det är allt från barnens scouter till vandring på leder och komma ut och
plocka bär eller svamp.
Projektet skulle dels arbeta med att höja samhällskunskapen bland de nyanlända
samt kombinera detta med att få mer kunskap om Sveriges natur och miljö och veta
hur man tex hittar bär och får lära sig om vandring och övernattning.
Detta projekt riktar sig dels till barn och unga vuxna men kan lätt impliceras till
hela familjen. Tidsåtgång, ca 2-3 träffar per grupp i veckan fördelat på en termin.
Delar i miljö och friluftsliv:
• Information om Sveriges natur och miljö, allemansrätten
• Hur fungerar skogen och hur ska vi ta hand om den, fakta om skogsbruk,
skogsskötsel och plantering av träd
• Kunskap om hur man hittar i skogen och vilka bär och svampar man kan äta
• Djur i skogen
• Vandring, laga mat på stormkök, övernattning
Samtidigt när man samtalar i friluftslivet runt lägerelden eller liknande så kommer



mer samhällsintegration in i bilden. Nyanlända får idag bristfällig information om
deras rättigheter samt skyldigheter, tex hur man loggar in på Skatteverket,
Försäkringskassan, kontakt med vården etc..
Delar i samhällsinformation:
• Information om Sveriges lagar och oskrivna regler, rättigheter samt skyldigheter,
sociala koder etc
• Information om myndigheter och hur man får kontakt, loggar in via e-tjänster
• Kontakt med vården och hur man gör när man eller barnen blir sjuka
• Hur man söker lägenhet och hur man sköter tvättstuga
• Språkcafé med ev. läxhjälp
s

Förväntade effekter

Förväntad effekt i detta projekt är att öka folkhälsan i denna grupp. Få ett brett
intresse för friluftsliv och skogen för hela familjen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lön o Arvode 590000
resor 120000
kost o logi 100000
aktiviteter 250000
administration 50000

Summa, kr: 1 110 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2458 240
166 300

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.


