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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera 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 filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 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.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

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


	Namn: Svenska kanotförbundet
	Projektnr: 2
	Projektnamn: EPP - Paddling för alla
	Projektstart årmån: 2012
	Projektslut årmån: 2015
	Projektets totala budget kr: 5 miljoner kronor
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 miljon                 2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 1 miljon                 2013
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 1 miljon                 2014
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Caroline Dewoon Thorén
	Telefon dagtid: 0155 - 20 90 83
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att lärande + kunskap = vågar + vill = GÖR
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Det problem som i många år legat till grund för att människor ska komma ut i friluftslivet är okunskap. Därför har flera länder i Europa gått ihop och skapat ett utbildningssytem där du får börja på ett enkelt sätt för att bli inspirerad från grunden. Många länder driver idag detta och det växer från år till år. En av de största fördelarna är också den kunskapsbank som finns till för säkerhet och miljö som också växer. Svenska kanotförbundets problem är att vi inte har de ekonomiska musklerna för att starta upp detta ordentligt. Vi har besökt flera länder som arbetar med detta, nu senast Danmark. De kan redan se otroliga effekter och enligt våra beräkningar så skulle vi på fyra år kunna bli självförsörjande i denna utbildningsdel. Utan att skinna några friluftsmänniskor.Vi inom Svenska kanotförbundet har i ett par år arbetat hårt för att ta hem detta internationellt paddel utbildningssytem som fungerar för alla. Något vi unikt har lyckats med till viss del. Vi har nu licens och vi har utbildat oss för att börja förankringen i verkligheten. Vi har lagt ner otroliga resurser. Både i tid men också i ekonomi. Men nu behöver vi verkligen er hjälp. Vi behöver översätta hela friluftsdelen till svenska och få igång verksamheten. Vi behöver också utbilda alla idrottslärare i Sverige. Det är ett mångårigt arbete som kommer ge ekonomisk feedback. Men vi behöver hjälp med starten. Vi har börjat utbilda alla våra kanotuthyrare samt de kanotklubbar som har motions och friluftssida som starkt fäste.Paddelpasset är uppbyggt i sex olika nivåer där allt från allemansrätten till säkerhet och givetvis paddling finns med. De tre första nivåerna bygger mycket på att inspirera. Det är det första funktionsdugliga verktyg vi har för kanotskolor där nybörjare får lära sig flera delar. Paddelpasset finns inte bara för friluftssidan utan också för andra grenar inom kanotidrotten. Men det vi söker pengar för handlar om friluftssidan. Det andra finansieras från annat håll och ingår i en helt annat plan.Paddelpasset heter en Svenska versionen av Euro Paddle Pass. De övriga länderna som än så länge arbetar med detta är Danmark, Storbritannien, Frankrike, Irland, Slovenien och Tyskland. Norge håller på att starta upp detta också.Genom ett nivåsystem indelat efter färgerna vit, gul, grön, blå röd och svart fungerar Paddelpasset som ett utbildnings- och examinationsmaterial som är enkelt att använda. Syftet är att verka både som en uppmuntran till att lära och lära sig mer.Det finns mer att läsa på vår hemsida www.kanot.com.Vi hoppas i en fortsättning kunna bjuda in alla mellanstadieskolor så at de får vara med och välja friluftslivet. Men först måste vi ha personalresurser och ytterligare ekonomisk kraft.
	Förväntade effekter: Massor med människor som kommer att inspireras av att lära sig. Därför också vilja fortsätta vistas ut och röra sig. Framför allt barn som idag slås ut av tuffa krav inom idrotten kan se att det finns mer spännande och roligt.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Vi vill anställa två personer under tre år som drar igång hela verksamheten.Ordnar utbildningar och föreläsningar. Vi vill utbilda både inom skolan men också inom friluftslivet. Flera andra friluftsorganisationer står redan i kö hos oss för att få vara med och utbildas.total kostnad som vi söker för är 1 miljon kronor om året i tre år
	Summa: 1 miljon
	Beräknat antal arbetstimmar: heltid
	àpris: 28 000 månaden 
	Epostadress: caroline.dewoon@kanot.com
	Mobiltelefon: 0155 - 20 90 83


