Bra exempel på projektansökningar.
Projektets namn:

Clinic Eamon Hickey 440

Projektbeskrivning:

Jag är projektledare och är 20 år gammal. Jag har
varit medlem i Flyinge ryttarförening i många år och har
under ett flertal år varit involverad i Flyinges
ungdomssektion (FUS).
Säkerhet inom hantering av häst och ridning är av största
vikt för att undvika olyckor och skador. Hästen är ett
flyktdjur och kan reagera starkt och plötsligt på något som
kan uppfattas som ett hot och det kan leda till farliga
situationer. När en häst på flera hundra kilo bestämmer
sig för att fly så har vi inga möjligheter att fysiskt hindra
detta. Genom att bygga en förtroendefull relation mellar
häst och ryttare kan dessa situationer i bästa fall
undvikas helt eller åtminstone lindras. Det är inte alltid så
lätt för unga människor att veta hur man ska bete sig med
sin häst och det är lätt att det blir fel. Det är därför mycket
viktigt att ryttarföreningar aktivt medverkar till en ökad
medvetenhet om detta.
Eamon Hickey är irländare men bor i Sverige sedan
många år tillbaka. Eamon driver eget företag där han bl a
tar emot problemhästar och han är mycket välkänd för sin
förmåga att bygga förtroende med hästar och därigenom
skapa en säkrare hantering. Vi i Flyinge Ryttarförenings
ungdomssektion vill bidra till att öka säkerheten och
därigenom minska antalet olyckor för våra unga
medlemmar. Jag skickade själv iväg min häst till honom
under en period, vilket var avgörande för min och min
hästs framtid. Eamon besitter en fantastisk kunskap och
är mycket eftertraktad och det är därför väldigt dyrt att
anlita honom. Jag vill genom denna föreläsning ge
Flyinges unga medlemmar en chans till att ta del av hans
kunskap, även om man inte har möjlighet att själv anlita
honom. Eamon är en eftertraktad föreläsare men vi har
lyckats boka in honom för en clinic på vår anläggning
lördagen den 13 oktober. En clinic kan jämföras med en
föreläsning där föreläsaren praktiskt demonstrerar och
förklarar. För att ge alla våra unga medlemmar möjlighet
att gå på denna clinic ansöker vi om bidrag till att
genomföra den.
Den totala kostnaden för clinicen är 10 600 kr plus
körersättning (från Falkenberg).

Typ av projekt:

Utbildning inom hästhantering

Hur gagnar projektet
unga i Lund?

Utbilda unga ryttare inom säker hästhantering.

Sökt belopp:

10 600 kr

Projektbudget:

10 600 kr

___________________________________________________________________________
Projektets namn:

Tjejers och kvinnors rättigheter

Projektbeskrivning:

Syftet mede projektet är att fånga upp det intresse som
finns bland ungdomar att lära sig mer om sina rättigheter.
Vi vänder oss till ungdomar mellan 14 och 19 år som bor i
Lund. Projektet är ett samarbete mellan Rädda Barnen
och Klostergårdens fritidsgård.
Träffar kommer att äga rum en gång per månad, på lördag
eftermiddag i fritidsgårdens lokaler. Vi har planerat för 10
träffar, Vi börjar med 5 träffar för enbart tjejer under våren
2019, eftersom de ämnen vi då diskuterar är lite känsliga.
Till hösten kommer vi att ha ytterligare 5 träffar med både
tjejer och killar som deltagare. Vi beräknar varje träff till 1,
5-2 timmar.
Gruppstorlek: ca 15 st.

Typ av projekt:

Feminism och jämställdhet

Hur gagnar projektet
unga i Lund?

Medvetande görande och integration.

Sökt belopp:

16 000 kr

Projektbudget:

Självförsvar 2000
Upptryckning av material 1000
Föreläsare 5000
2 utflykter 8000
Juni utflykt till Skarhults slott, Eslöv
December, Den blå planet

___________________________________________________________________________
Projektets namn:

Gunnesbo för alla

Projektbeskrivning:

Vi är fyra stycken unga vuxna i åldern 17-19 från
Gunnesbo.
Syftet med detta projekt är att skapa en gemenskap bland
ungdomar på gunnesbo/nöbbelöv.i I dagsläget så finns det
inte mycket att göra för åldersgrupperna 13-25 på

helgerna. Det vi vill göra är att kunna hyra Gunnesbo
hallen varje söndag i fyra veckor för att kunna använda den
till olika aktiviteter utifrån gruppen som kommer närvara på
de olika träffarna. Vi som vill driva detta projektet är födda
och uppvuxna på Gunnesbo, det är därför vi tycker det är
viktigt att få möjligheten att samla alla ungdomar oavsett
kön ålder (13-25) och etnicitet. Vår värdegrund är glädje,
gemenskap, demokrati, delaktighet och allas rätt att vara
med.
Marknadsföring: För att marknadsföra detta har vi tänkt
oss att dela ut affischer på Nöbbelövs och Gunnesbos
skola, vi har även tänkt oss att använda oss av sociala
medier, som exempelvis Instagram och Facebook.
Instagram kommer va ämnat för ungdomarna runt
Gunnesbo och Nöbbelöv, och på Facebook kommer vi att
inkludera föräldrarna i områdena.
Riskanalys bifogad

Typ av projekt:

Hur gagnar projektet
unga i Lund?

Sport

Detta skapar möjligheten för de unga på Gunnesbo och
Nöbbelöv att skapa en gemenskap. En möjlighet för
Ungdomar i olika åldrar från området att träffas som inte
annars träffas. Att inspirera de yngre att följa våra fotspår
och förhoppningsvis kan ta över projektet.

Sökt belopp:

4 000 kr

Projektbudget:

Hyra av Gunnesbo hallen 1 000 kr/gr 4 tillfällen ( Söndagar)

___________________________________________________________________________
Projektets namn:

Utanför Genarp

Projektbeskrivning:

Vi på Genarps Fritidsgård vill komma ifrån Genarp och
den lilla byn. Vi vill komma utanför Genarp. Vi vill lära
känna nya vänner då det är väldigt grupperat i byn. Genom
att ta oss till skärmfria ställen så kan vi knyta ann våra
relationer. På kvällen kommer vi prata om saker och
eventuellt ha workshops på kvällen, samarbetsövningar för
att kombinerar nöje med fritid.
Fiske är något som vi inte gjort så mycket i byn och vi har
inte så nära till havet. Därför hade det varit roligt att fiska
torsk, då detta är något som vi inte har i byn.

Typ av projekt:

Friluftsfrämjande och inkluderingsprojekt.

Hur gagnar projektet
unga i Lund?

Att unga får nya möjligheter att se andra städer och ta sig
ut från Genarp som kan vara väldigt isolerande.

Sökt belopp:

10 000 kr

Projektbudget:

Inkomster: 10 000 kronor
Utgifter:
Stugor 8 800 kronor
Fiske: 1 200kronor

___________________________________________________________________________
Projektets namn:

Try Overwatch

Projektbeskrivning:

Jag vill anordna ett lan/turnering här i byn. Spelet vi hade
tänkt spela heter Overwatch, då jag vet att det är väldigt
många här i byn som spelar just detta spelet.
Overwatch är ett spel där man ska hjälpas åt att besegra
motståndarlaget med hjälp av olika karaktärers krafter och
det går ut på att sammarbeta. Spelets åldersgräns är för
12 år och uppåt och har spelare över hela världen. En
fördel med detta spelet är att man får chansen till att lära
känna nya människor över hela världen och skapa nya
vänner både digitalt och träffa nya personer i verkligheten.
syftet med denna turneringen är att man får chansen att
testa ett nytt spel som man kanske inte har testat innan
då jag tror det kan bli väldigt roligt både för dem yngre och
äldre åldersgrupperna. jag tror väldigt många i denna byn
är intresserade av detta.

Typ av projekt:

Lan/Turnering

Hur gagnar projektet
unga i Lund?

Alla ungdomar får en chans till att prova på något nytt och
skapa nya vänner.

Sökt belopp:

1 200 kr

Projektbudget:

Utgifter: Öppning av internet port 1 200kr

___________________________________________________________________________

Projektets namn:

Familjeliv

Projektbeskrivning:

En pjäs som vi har skrivit tillsammans som heter
Familjeliv. Vi övar på torsdagar runt en och en halv
timme. Vi ska visa upp pjäsen två ggr för alla som vill.
Denna pjäs är inspirerad av olika hushåll. Det är både
drama ock komedi. Vi bjuder in alla skolor i området och
vi gör reklam i sociala medier.

Typ av projekt:

Teater

Hur gagnar projektet
unga i Lund?

Våran pjäs handlar ju om olika familjer och kanske
känner publiken igen sig eller lära sig att alla har det
olika. Man kanske känner att man tillhör någon av dem
olika hushållen. Värdegrunden är viktig för oss! Alla har
råd att komma eftersom det är gratis.

Sökt belopp:

4 124 kr (Fick 4 500 kr)

Projektbudget:

brädor 500 kr, spik 50 kr, fyllning 100 kr, textil 500 kr, tråd
50 kr, lister 124 kr (till ramar, som vi bygger) Målarfärg
200 kr, secondhand material som vi gör om för det är
miljövänligt och det är billigare1200 kr. teatersmink samt
fakeblod 400 kr.
Resekostnad 1000 kr

___________________________________________________________________________

