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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 Livräddningssällskapet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Livräddarkollo
	Projektstart årmån: 2012-01
	Projektslut årmån: 2013-12
	Projektets totala budget kr: 1 090 000 kronor (reviderat)
	Belopp kr Avser bidragsår:  540 000 (reviderat) 2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Olov Hallberg
	Telefon dagtid: 08-120 102 42
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Vi vill bedriva dagverksamhet i kolloform för barn och ungdomar i Sverige. Verksamheten inriktar sig mot natur och friluftsliv med fokus på vatten och säkerhet. Under sommaren kommer verksamheten bedrivas vid sjöar och hav där barnen får lära sig om allemansrätten, hur de kan njuta av vårt friluftsliv på och i vatten på ett säkert sätt och får lov att vara med andra barn och vuxna. Ledarna är utbildade för att ge deltagarna trygg och rolig kunskap och skapa en medvetenhet av vad Sveriges friluftsliv har att erbjuda med fokus på vatten. Genom att ge barn och ungdomar kunskapen underlättar vi för dem att njuta av de aktiviteter som friluftslivet har att erbjuda på ett tryggt och säkert sätt. I Livräddarkollot ingår allt från Första hjälpen till skillnaden att utföra aktiviteter i hav eller sjö.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Under sommaren ger sig många ut i skog och mark. Det är förenligt med sommaren att ta ett svalt dopp i en sjö när solen steker på. Några åker utomlands, andra tar bilen till landet där sommarstället står och väntar. Tyvärr vet vi att inte alla har möjlighet att ut och resa eller åka till en stuga. Svenska Livräddningssällskapet har från 2009 satsat på information, simskola och stöd till barn i familjer med socioekonomiska svårigheter. Vi har dels tagit fram Bad-, båt-, och isvett på flera språk, gratis simskola för vuxna, utbildat simlärare med utländsk bakgrund och bedrivit simskolor för barn med annat modersmål än svenska. Svenska Livräddningssällskapet består av 24 länsförbund i hela landet, och efter satsningarna ovan har vi förstått att behovet av stöd till familjer med ekonomiska svårigheter är påtagligt i hela landet och under sommaren. Projektet som vi nu söker finansiering för år två av, består av ett dagkollo för barn och ungdomar. Genom ett Livräddarkollo kan vi tillgodose två behov; dels svårigheterna för dessa familjer att räcka till under sommaren, dels barns och ungdomars kontakt med natur, allemansrätten och friluftslivet. Livräddarkollo består av dagverksamhet, från ca kl 9-12, under en vecka, där barnen får stifta bekantskap med naturen, ta del av det svenska friluftslivet och lära sig hur de kan rädda sig själva och varandra om de hamnar i nödsituation i vatten. Kollot omfattar: •  Utökad kunskap om bad- båt- och isvett. •  Kunskap om hur alla på ett säkert sätt kan bistå en kamrat som råkat i nöd. •  Första hjälpen, fria luftvägar, mun till mun andning, hjärt-lunglivräddning. •  Larmrutiner. •  Utvecklad simskicklighet, skillnad mellan pool och hav. •  Kallt vatten (hypotermi) och flytvästar. •  Kunskap om vår natur och vattenmiljö. •  Allemansrätten.Vi har redan idag Livräddarkollo på ett antal ställen i Sverige, och det finns ett väl genomarbetat material för verksamheten. Materialet är taget från Australien där denna typ av Unga Livräddar verksamhet sysselsätter mer än 100 000 barn per år. Vi kommer att under våren 2012 ha utbildning av ledare med detta material som utgångspunkt. Utbildning kommer ske av både simlärare och badvakter, som redan har kunskap om området. Materialet från Australien är anpassat efter våra svenska förhållanden och, som nämns ovan, även kommer att ta upp hypotermi, flytvästar, svenskt friluftsliv och allemansrätten. Vår satsning på att utbilda ledare och hjälpa länsförbunden att dra igång denna typ av verksamhet tror vi kommer att generera till fler livräddarkollo. Det kommer också att ge föräldrarna en inblick i det svenska friluftslivet och vår unika allemansrätt. Ledarna kan år efter år bistå med sin kunskap i länsförbunden och även driva verksamheten inne i simhallar under andra säsonger. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET 2012Projektet har löpt aktivt sedan i februari då vi hade uppstartsträff med både projektgrupp och projektdeltagare. Följande huvudaktiviteter har genomförts• Informationsspridning om projektet och rekrytering av deltagare• Introduktions- och informationsträff - Jönköping• Studiebesök hos den tyska livräddningsorganisationen, DLRG, som har en av de största ungdomsverksamheterna i världen inom vårt område• Ledarutbildning SISU – Stockholm• Utbildning, fokus livräddning del 1 – Jönköping• Utbildning, fokus livräddning del 2 – Tylösand, Halmstad• Praktik som funktionärer på JuniorEM i livräddning – Jönköping• Genomförande av livräddarkollo på egen ort• Utvärderingshelg – GöteborgTidigt i projektet insåg vi att vi behövde utöka antalet träffar och utbildningsträffar för att kunna erbjuda en utbildning bred nog att svara mot de behov vi ansåg krävdes för att kunna genomföra ett eget livräddarkollo. Vi såg över budgeten och beslutade att lägga om kostnader från material till utbildningsrelaterade kostnader, framförallt resor och boende för deltagarna.Projektet har under 2012 utbildat 13 st ungdomarna att bedriva livräddarkollo: 8 av dem har genomfört kollo under sommaren och ytterligare 4 kommer att genomföra sitt kollo under höstlovet. 1 person i projektet har inte lyckats genomföra sitt planerade kollo.Projektet har varit mycket uppskattat bland projektdeltagarna föräldrar och barn som tagit del av de livräddarkollon har varit mycket positiva. De flesta kollon har genomförts på 5 halvdagar (mån-fre) och innehållit 10-15 deltagande barn.2013Vi vill väldigt gärna se en fortsättning på projektet under 2013. Nu har vi hittat en utbildningsgrund som vi kan modifiera och finslipa för att under 2013 utbilda ytterliga ca 15 ungdomar att kunna hålla livräddarkollo. Det blir också viktigt att coacha vidare de deltagare som nu har fått utbildning och genomfört kollo i projektet. Vi vill fortsätta att arbeta med dessa under 2013.I ansökan 2011 satte vi budgeten för 2013 till 370 000 kr, men vi ämnar utöka den summan till 540 000 (se budget)
	Förväntade effekter: Få barn och ungdomar med socioekonomiska svårigheter att ta del av det svenska friluftlivet på ett säkert sätt. Genom att stimulera till utomhusverksamhet både i naturen och i vatten kan vi hjälpa barnen att förstå vikten av säkerhet i vår natur, men även ge dem möjlighet att påverka sin situation. Då de kan livrädda sig själv och sina vänner kan de njuta av vad friluftslivet har att erbjuda. Detta ger dem möjlighet att ta vara på alla de aktiviteter som friluftslivet erbjuder i vattenmiljöer, allt från åka skridsko till att paddla kajak eller fiska
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Introduktionsträff, 15 personer                                                                         45 000Ledarutbildning 1, 15 personer                                                                        60 000Ledarutbildning 2, 15 personer                                                                        60 000Utvärderingsträff                                                                                              45 000Ersättning ledare (15 ledare)                                                                           100 000Ersättning, projektledare                                                                                  50 000Materialhjälp till kollo (10st)                                                                             50 000Marknadsmaterial                                                                                            30 000Administration och planering                                                                           100 000
	Summa: 540 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 222
	àpris: 450
	Epostadress: olov.hallberg@sls.a.se
	Mobiltelefon: 0769-411 462


