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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: 2
	Projektnamn: En vattensäker kommun 2012-2013
	Projektstart årmån: 201201
	Projektslut årmån: 201312
	Projektets totala budget kr: 900 000 kronor
	Belopp kr Avser bidragsår: 530 000 kronor     2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 350 000 kronor        2013
	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: Anders Wernesten
	Telefon dagtid: 031 744 16 52
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Svenska livräddningssällskapets mål och syfte med En vattensäker kommun är att öka den enskildes trygghet och säkerhet i samband med fritid och rekreation och därigenom minska antalet drunkningsolyckor och drunkningstillbud.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Möjligheterna att minska antalet tillbud och olyckor i och vid vatten ligger framförallt i att öka människors kunskap och att ändra attityder och vanor i vårt beteende. Fokus i detta arbete ska vara barn och unga. SLS har den samlade erfarenheten, kunskapen och därmed förutsättningarna att kunna erbjuda Sveriges kommuner sin specialkompetens inom området vattensäkerhet. På detta sätt kan vi ge dem som vistas i kommunen en trygg och säker miljö och därmed berika det rörliga friluftslivet för alla invånare.SLS har satt upp sex kriterier som en hjälp för kommunerna att höja säkerheten vid vatten. I korthet handlar dessa kriterier om att:• Ett tydligt ansvar för samt målsättning med vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller skötsel av livräddningsmateriel och badanläggningar, information samt tillsyn.• Skolan skall tydligt kunna dokumentera att man uppfyller läroplanens mål vad gäller simkunnighet och kunskap om bad-, båt- och isvett samt kunskap i hjärt-lungräddning, HLR.• Kommunen skall ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov.• All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen skall ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. • Kommunen skall aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt, dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen. • I kommunen skall finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.För att kunna ge råd och hjälpa kommunerna förverkliga dessa kriterier kommer ett antal länsvisa seminarier att genomföras för representanter från landets 290 kommuner för att informera om och ge råd och stöd för ökad vattensäkerhet. Fokus kommer att vara trygga vattenmiljöer för barn, simkunnighet och kunskap i bad-, båt- och isvett, information om risker vid vatten, upprättandet av säkerhetsdepåer för utlåning av vattensäkerhetsutrustning.SLS kommer att ta fram utbildningsmaterial och utbilda vattensäkerhetsexperter i varje län för att dessa ska kunna hjälpa kommunerna i dess arbete för en ökad vattensäkerhet, främst för barn och unga.Parallellt med ovanstående kommer informationsmaterial att tas fram för kommunerna och dess förvaltningar inom de sex kriterierna. Information kommer kontinuerligt att förmedlas till media vid presskonferenser och via pressreleaser för att skapa opinion för en ökad vattensäkerhet. 
	Förväntade effekter: Att år 2013 80 procent, eller 230 kommuner, uppfyller SLS sex kriterier för en vattensäker kommun och att inga barn under 19 år omkommer genom drunkning.Antalet tillbud vid vatten ska minska med 50 procent till år 2014. Genom att vattensäkerheten blir en naturlig del av kommunernas skadeförebyggande arbete ökar möjligheterna att ge alla invånare den kunskap som krävs för en ökad säkerhet och kommunernas möjlighet att skapa trygga friluftsmiljöer i anslutning till vatten ökar..
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                                   80 000Resor och traktamenten                                                                                   80 000    Utbildningsmaterial                                                                                           115 000  Utbildningar                                                                                                      105 000 Informationsmaterial och media                                                                       80 000   Porto, telefon, mm                                                                                            30 000  Uppföljning/utvärdering                                                                                    30 000  Övrigt                                                                                                               10 000   
	Summa: 530 000 kronor
	Beräknat antal arbetstimmar: 180
	àpris: 450
	Epostadress: anders@sls.a.se
	Mobiltelefon: 0705-929567


