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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenska Scoutrådet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1.

Scouting tillsammans med etniska organisationer

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2011/09

2013/12

1.937 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

732 000

2011

355 000

Avser bidragsår

2012

Belopp, kr

Avser bidragsår

850 000

2013

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Alexandra Byröd

alexandra.byrod@scout.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-555 065 23

076-623 25 23

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Det övergripande syftet är att låta Scouterna vara en plattform för integration, att genom scouting skapa
förutsättningar för att barn och ungdomar med olika etniciteter möts.
Projektets syfte är tredelat:
-Vi vill ta en aktiv roll i integrationen och vara öppna för alla genom att aktivt rekrytera nya målgrupper.
-Vi vill utveckla friluftsmetodiken inom Scouterna genom att involvera nya målgrupper i verksamhetsutformningen.
-Vi vill svara mot ett behov som finns där förfrågningar om att starta scoutverksamhet kommer från olika etniska
föreningar, exempelvis Marockanska ungdomsförbundet och Syrisk-ortodoxa kyrkor.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi vill fortsätta att fördjupa vårt projekt där vi startar scouting tillsammans med etniska organisationer.
Utifrån gjorda erfarenheter under den första delen av projektet kan vi konstatera att en förutsättning för att starta kårverksamhet är
att föreningen eller medlemmar ur föreningen har tidigare scouterfarenhet från sina hemländer och att det finns en fungerande
föreningsstruktur och lokaler där scoutverksamheten kan bedrivas. Målgruppen för detta projekt engagerar sig inte i befintliga
kårer. Genom att erbjuda en variant av scouting där föräldrar och barn känner igen sig från sina traditioner och därmed känner sig
trygga nog att skicka sina barn till, ges barnen och ungdomarna möjligheten att lära sig mer om sin omgivning, sig själva och
samhället. Genom att skapa ortodoxa scoutkårer kan vi erbjuda en väg in i svensk scouting, men samtidigt behålla kopplingen till
den ortodoxa kyrkan. Ortodox scouting vilar på tre olika traditioner: Ortodox - fokus på värderingar, Orientalisk - fokus på
instrumentalmusik och Svensk scouting - fokus på friluftsliv. Genom samarbete med studieförbundet Bilda och syrisk-ortodoxa
församlingar syftar det här projektet till att hitta en fungerande modell för hur etniska organisationer kan starta scoutverksamhet
och bli en integrerad del av den svenska scoutrörelsen. Vi hoppas även kunna få finansiering för en grundläggande friluftsutbildning
(Redo för naturen) från Ungdomsstyrelsen för att förstärka friluftskunskaperna hos de nystartade scoutkårerna.
Projektets övergripande mål är att:
- Fortsätta med att starta upp scoutverksamhet i olika etniska lokalföreningar runt om i Stockholm samt utöka samarbetet med
studieförbundet Bilda och det ortodoxa ungdomsnätverket och etablera nya syrisk-ortodoxa lokala scoutkårer som på sikt kan
sluta sig samman i ett ortodoxt nätverk som kan ansluta sig till Scouterna-riksorganisationen.
- Vid projektets slut ha etablerat en modell för hur man på enkelt sätt startar upp scoutverksamhet som kan appliceras på fler
samarbeten med etniska organisationer i övriga delar i Sverige.

Mål för år 2013 är att:
- Projektledaren rekryterar och utbildar en ideell arbetsgrupp som kan bistå i Scouternas mångfalds- och integrationsarbete. De
ideella kommer ha en geografisk spridning i landet och tillsammans med projektledaren utforma ett gemensamt arbetssätt för
etablerandet av nya kårer på ett nationellt plan.
- Utifrån valda kårers definierade behov för organisationsstruktur, ledarutveckling och metodutveckling sammanställa en struktur
och metod för hur nya kårer kan starta scoutverksamhet.
- Fortsätta med att hitta gemensamma anknytningspunkter och skapa mötesplatser för nya och redan befintliga kårer och verka
för det övergripande integrationsarbetet inom Scouterna.
- Nätverka med aktuella stadsdels- och kommunförvaltning som kan stötta kårerna främst vad gäller organisationsstruktur och
kunskaper om föreningsliv.
- Fördjupa arbetet med att kunna erbjuda kårerna en praktisk utbildning inom friluftsliv.
Målgrupp:
Målgruppen är främst pojkar och flickor i ålder 8-10 år, även ungdomar som är intresserade av ledarroller inom startade
scoutkårer. En annan viktig målgrupp är föräldrar, som kan engagera sig som ledare främst för den yngre åldersgruppen.
Geografiskt verkar projektet främst i och runt Spånga-Tensta, Farsta och Södertälje där förfrågningar hittills kommit ifrån, men
även andra delar av Stockholm och övriga landet är aktuella under år 2013.
Exempel på aktiviteter:
Anordna gemensamma scoutmöten för de nya kårerna och redan befintliga kårer som kan utbyta erfarenheter och genomföra
gemensamma dag eller helgaktiviteter.
Genom att arrangera regelbundna möten mellan nystartade och befintliga kårer vill vi entusiasmera samt rekrytrera fadderkårer
som stöd och hjälp vid uppstart, planering inför hajker, gemensamma aktiviteter samt ledar- och erfarenhetsutbyten.
Vi kommer fortsätta med rekryteringsdag/kväll hos intresserade föreningar för att informera föräldrar och inspirera ungdomar att
engagera sig i scouting i respektive område.
De blivande scoutledarna deltar i grundläggande ledarutbildning och startar verksamhet med central hjälp från projektledaren.
Scoutkårer deltar själva aktivt i planerande och genomförande av olika aktiviteter och med stöd av ideell arbetsgrupp och
projektledare planeras terminsprogram.
Löpande under projektperioden kommer arbetet för att utveckla en modell för framtida samarbeten att fortsätta. Välkomspaket
kommer att sammanställas utifrån gjorda erfarenheter för att det ska bli enkelt för andra etniska organisationer att starta scouting.
Förväntade effekter
- Vi förväntar oss att samarbetsmodellen sprids till fler delar av landet.
- Vi förväntar oss att vid projektets slut ha kapacitet och möjlighet att svara på förfrågningar från olika etniska organisationer och på så sätt inleda samarbeten utifrån
utvecklad modell.
- Vi förväntar oss att de ledare (ungdomar och vuxna) som engagerats i verksamheten har vuxit som människor i och med verksamheten och att de har gått ledarutbildningar
i Scouternas regi.
- Vi förväntar oss att få redan etablerade kårer att engagera sig i form av fadderkårer och därmed hjälpa till med utformandet av scoutverksamheten, planerande av
terminsprogram och övriga praktiska aktiviteter.
- Vi förväntar oss att en gemensam plattform för integration skapats genom samarbeten mellan föreningar och fadderkårer och genom gemensamma aktiviteter som
gemensamma utbildningar, gemensamma rekryteringsaktiviter och lägerverksamhet.
- Vi förväntar oss att ha en ideell arbetsgrupp som aktivt arbetar för mångfalds- och integrationsfrågor inom Scouterna och som resurs för framtida intresserade föreningar
som vill starta scoutverksamhet. De kommer även ansvara för att engagera befintliga kårer som fadderkårer.
- Vi förväntar oss att medlemmar i de nya kårerna som ansluter sig till Scouterna växer som individer och får ökade kunskaper om friluftsliv och föreningsliv.
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För verksamhet 2013 söks finansiering enligt nedan:
- Personalkostnad, projektledare 100%
(lönekostnader inkl. sociala avgifter,OH-kostnad, pension, semestertillägg,
arbetsresor,telefon etc.)

750 000

- Ideell arbetsgrupp
50 000
(rekrytering av ideell grupp, kost, logi, resor, deltagande i interna nyckelträffar)

- Materialkostnad för etablering av kårverksamhet
( ett mindre startkit med praktisk utrustning för uppstart av kårverksamhet)

50 000

Summa

850 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Projektledare (100%)

26 000 kr/månad


Gör så här:
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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.

duplicera.nu

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