”Ny i Naturen” – v. DGI Nordsjælland
Projektet vil i en periode fra marts 2023 til august 2024 uddanne 24 unge naturværter, samt
Projektbeskrivelse
afholde naturevents for børn i Halsnæs og endnu ikke udvalgt kommune. Projektets formål er
Målsætninger – lokaliteter – gennem ung-ung-kontakt at åbne øjnene for de oplevelsesmuligheder, der ligger i den nære
varighed - hovedaktiviteter natur. Det er intentionen, at de fysiske aktiviteter og oplevelser i naturen skal styrke de unges
– målgrupper – output - fysiske og mentale sundhed. Der er særligt fokus på unge i udsatte positioner.
effekter
Projektet har to målgrupper:
1) 24 unge mellem 13 og 18 år, der uddannes til naturværter
2) 350 børn mellem 6 og 12 år, der deltager i naturevents.

Titel og leadpartner

Projektet skal desuden munde ud i, at der oprettes 2 nye outdoorforeninger eller afdelinger i
de deltagende kommuner.
Partnere og interessenter Partnere: Halsnæs kommune, endnu ikke udvalgt kommune
Interessenter: Frivilligcenter Halsnæs, ungdomsskolerne i Halsnæs og endnu ikke udvalgt
kommune, Halsnæs Ungeråd
Samlet budget på i alt: 470.000 kr., som søges finansieret således:
Økonomi
RegionH:
352.000 kr. (udgør 74.89% af budgettet)
Budget – Finansiering – DGI Nordsjælland:
94.000 kr.
RegH-del
Halsnæs kommune:
12.000 kr.
Kommune 2:
12.000 kr.
Vurdering i forhold til tildelingskriterier
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk)
Understøtter Region Hovedstadens ambition om et mangfoldigt kulturliv, samt lige
- Regional udvikling
4.
adgang til natur. Udnytter den nordsjællandske natur som arena for fællesskab.
3. Kan ikke gennemføres uden regionale midler.
- Afhængig af tilskud
- Fremmer trivsel blandt
børn og unge
- Bredt partnerskab
- Innovativt og kreativt

4.

Projektet fokuserer på at skabe et fællesskab for unge i udsatte positioner.

2. Partnerskreds bestående af to kommuner, kunne godt være bredere
3. Afprøver en ny løsning på et stort samfundsproblem.

Samlet vurdering (max 20 16 Spændende projekt.
point)
Yderligere bemærkninger
(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation)

