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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

4

Lägret i Parken

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

20220101

20221231

390000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

360000

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:

E-postadress:

Charlie Zachrisson

charlie.zachrisson@hotmail.com

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0703297371

0703297371

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Lägret i parken är en Sommarsatsning
För att skapa barn och ungdomsverksamhet i parker och andra grönområden runt
om i Sverige Under sommarlovet.
Där vårt mål är att skapa verksamhet lokalt för barn och ungdomar i
bostadsområden som är hemma på sommarlovet och som inte kanske har
möjligheten att ta sig iväg på aktiviteter utanför sitt eget område.
Detta i syfte för att väcka intresset för friluftslivet och få ut barn och ungdomar i
rörelse samt erbjuda en meningsfull fritid under sommaren.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektets genomförande är tänkt att köras 4 dagar i veckan under sommarlovet på
totalt 9 veckor i olika parker eller andra grönområden för att hålla i gratis prova på
aktiviteter med fokus på friluftsliv och fysisk rörelse.
Tänk att vi för en dag slår upp tält och vindskydd mitt i parken.
Startar en brasa i en trefot med eldfat och håller i att prova på aktiviteter för barn
och ungdomar som bor i närområdet.
Lär dig göra upp eld med tändstål
Skjuta pilbåge /blåsrör
Med flera andra friluftslivs aktiviteter till exempel laga mat över öppen eld.

Vi kommer att jobba efter en slogan att vi gör det på riktigt och välkommen ut på
friluftslivsäventyret i parken.
Upplägget är till för att kunna genomförs i flera olika kommuner och delar av
Sverige genom lokalt uppbyggda ledarlag.
År 1 vill vi få igång grupper som jobbar med att hålla i lovaktiviteter under
sommaren i 2-3 kommuner i Stockholmsområdet exempel på detta är
Botkyrka, Salem och Haninge kommun
År 2 tänker vi oss att detta ska spridas i fler delar av landet samt öka i fler
kommuner i Stockholms län.
Förväntade effekter

Att ha minst ca olika 2000 deltagare på projektets aktiviteter inom friluftsliv.
Att väcka intresset för friluftsliv bland både barn och ungdomar i de områden som vi
är i.
Att höja kunskapen om friluftsliv bland barn och ungdomar i de områden som vi
besöker
Att lägga grunden för att starta upp nya friluftslivs föreningar i de områden som vi
är i eller stärka det verksamheter som finns lokalt.
Vårt mål med projektet som skog och ungdom är att skapa bra barn och
ungdomsverksamhet på platser och i områden där vi i dag Inte alltid har verksamhet
för att kunna lägga grunden för att bygga upp nya avdelningar och verksamheter
samt locka barn och ungdomar till att delta i friluftslivsaktiviteter inom skog och
ungdom eller andra friluftslivs organisationer
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Lön o Arvode
Marknadsföring
Material
Resor
Administration

Belopp, kr

280000
15000
30000
30000
35000
Summa, kr: 390 000

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

Pris per timme

1166
116

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

240
300

