Tyresö 29 september
2015
Hej,
här kommer kompletterande uppgifter angående det projektbidrag vi sökt i år.
Först lite bakgrund
2012 startade Friskis&Svettis Riksorganisation satsningen Alla Barnen. Ett mål med den
treåriga satsningen var att så många som möjligt av landets barn upp till tio år ska ha provat
rörelsepasset Röris eller Mini-Röris i skolan eller på förskolan. Vi vill också påverka
samhällsdebatten så att beslutsfattare främjar barns rörelse i vardagen.
Vi minskar även utanförskapet
Utanförskap kan handla om många saker. Exempelvis att inte ha tillgång till rörelseaktiviteter
eller att inte få uppleva rörelseglädje. Tack vare stöd från Postkodlotteriet har alla
Friskis&Svettis-föreningar kunnat söka medel ur fonden för ett delprojekt inom Alla Barnensatsningen som har fått namnet Mer rörelse för utvalda grupper.
Projektet avslutas i år och den 31 oktober behöver vi i Friskis&Svettis Tyresö avsluta våra
aktiviteter för att hinna redovisa resultatet till Postkodlotteriet för en rikstäckande
sammanställning.
Friskis&Svettis har i nuläget ingen möjlighet att finansiera en fortsatt satsning.
Då aktiviteterna visat sig bli populära och efterfrågade är vi angelägna om att hitta ett sätt att
fortsätta ta emot barngrupper, åtminstone året ut. På så sätt kan vi vara aktiva samtidigt som
vi får lite mer tid på oss att planera framåt.
För närvarande är tex Montessoriskolan, Njupkärr, och Bergfoten hos oss med grupper på
mellan 15-40 barn. Vi kommer även besöka skolor, tex Stimmets skola då de valt att ha
aktiviteten hos dem istället. Barn från alla de ovanstående grupperna finns i dessa klasser
och vi har även mött några av de nyanlända barnen som ännu inte kan någon svenska men
de förstår och hakar på rörelse och musik 
I den bifogade kalkylen har vi tagit med transporter då vi även erbjuder skjuts med minibuss
för de som har svårt att ta sig till oss. Hittills har ingen valt det men vi vill ha med det som ett
alternativ.
Kostnader för arvode är den tyngsta posten i kalkylen då administration kring aktiviteterna är
tidskrävande och nödvändig för att nå ut till alla och boka tider som passar osv.
Vi har inga intäkter av denna verksamhet.
De bidrag vi fått från Postkodlotteriets stiftelse och ev. kommer få från kommunen går
oavkortat till denna typ av verksamhet och innefattar inte något annat. Skulle pengar bli över
från tex transporter kommer vi lägga dem på ytterligare aktiviteter för barnen.

Kostnadskalkyl Barnprojekt 2, 2015
Arvode projektledare
9 veckor x 20 tim per vecka = 180 tim x 300 kr=
Projektledaren leder även en stor del av aktiviteterna

54000

Arvode aktivitetsledare
9 veckor x 3 grupper i veckan = 9 x 660 kr=
Funktionärer som leder en del av aktiviteterna
Material

Rörisskivor, informationsfoldrar

Transporter
10 resor med minibuss x 2000=
Vi bokar buss till de grupper som inte kan eller hinner ta sig till oss själva
Saft, bullar, bananer
Alla grupper får ett litet mellanmål

5940

10000
20000

5000

94940

Återkom gärna om frågor!

Eva Berglind
Verksamhetschef
Friskis&Svettis Tyresö
076-3480612
eva.b@tyreso.friskissvettis.se

