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

Svenska Scoutrådet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

Reclaim the friluftsliv

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013/01

2014/12

1 190 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

565 000

2013

625 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2014

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

Kerstin Bergsten

kerstin.bergsten@scout.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-555 065 22

0732-741622

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
I Scouterna har vi naturen som vardagsrum. Det är vår arena för personlig utveckling.
Scouterna har ett varumärke som är starkt förknippat med friluftsliv. Föräldrar kommer till oss för att deras barn ”skall känna en glädje i att vara ute” De önskar
att ge sina barn ett livsvärde som de ser är på väg att försvinna, speciellt i stadsmiljö.
Tack vare ett lyckat rekryteringsarbete växer idag Scouterna och når fler barn och unga. Här finns en stor potential i att låta dem få lära sig om och uppleva
friluftsliv. Men vi ser idag att våra scoutledare har få egna upplevelser av och en bristande kunskap om friluftsliv. De blir begränsade i sin förmåga att guida våra
scouter ut i naturen.
Några få ledare har en gedigen kompetens inom friluftsliv men denna kunskap behöver nå fler scoutledare. Scouterna måste ta tillbaka friluftslivet!
Syftet med projektet är att få fler ledare att bli trygga i friluftslivet, att höja friluftsluftskunskapen från enkel basnivå och att bredda kunskapen om olika färder.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund:
Tack vare stöd från Svenskt Friluftsliv har Scouterna idag en satsning där vi startar scouting tillsammans med etniska
organisationer. De nya vuxna scoutledarna behöver extra stöd för att få baskunskaper i friluftsliv. Här hoppas vi på finansiellt stöd
från Ungdomsstyrelsen för att genomföra utbildningen Redo för naturen. I samband med vår satsning mot etniska organisationer
har det blivit tydligt för oss att Scouternas kunskaper i friluftsliv generellt har försämrats de senaste åren. Många scoutledare har
inte längre den erfarenhet och trygghet som krävs för att kunna introducera barn och unga i friluftsliv på ett kvalitatitvt sätt.
Utöver målgruppen ny i Sverige som vuxen har vi därför identifierat ytterligare två målgrupper:
• Scout först som vuxen, dvs har inte genom Scouterna introducerats till friluftslivet. Här finns så klart vuxna som redan har en
djup kunskap om friluftslivet, men vi märker att vi i våra scoutledarutbildningar möter många vuxna som inte är vana att vara ute.
De har inte i unga år fått uppleva ett gediget friluftsliv. För dem blir steget långt att ge sig ut i friluftslivet med barn och unga.
Speciellt blir det en tröskel att använda det lyssnande och stödjande ledarskap där du behöver våga släppa ut scouterna på egen
hand så att de kan växa i naturen.
• Vi märker också att vi idag har tappat en bredd i friluftskunskap hos vana scoutledare som vuxit upp inom Scouterna. Har du
som scout varit medlem i en scoutkår utan en ”tradition” av att vara ute mycket och att använda många olika färdmedel i
friluftslivet, då blir du som scoutledare begränsad i dina möjligheter att utmana dina scouter i friluftslivet. Du är helt enkelt
scoutledare i den miljö som är dig närmast och har en tröskel att ta dig över för att kunna mer.
Metod - åldersledarmaterial och riktade friluftsarrangemang:
Vi utvecklar ett aktuellt stöd för ledare med modern friluftspedagogik och lättillgänglig kunskap i friluftsteknik. Dessutom skapar vi
möjligheter för ledare att lära genom att göra i friluftsmiljö.
Åldersledarmaterial
Stödet skall ge ledarna inspiration till nya aktiviteter och trygghet i att våga vara ute mer. Det gör vi genom ett åldersledarmaterial
som guidar scoutledarna i vilket friluftsliv som passar och lockar barn och unga i olika åldrar. Genom åldersledarmaterialet får
scoutledarna praktisk och konkret kunskap om friluftsteknik och om hur de själva skapar anpassade friluftsupplevelser. Detta är
ett digitalt material i form av filmer, bilder, text som återfinns på Scouternas hemsida och är således tillgängligt för ungdomsledare
även utanför Scouterna.
Lära genom att göra i riktade friluftsarrangemang
Scoutledarna behöver få egna friluftsupplevelser samt träna sitt ledarskap i en friluftsmiljö. Genom att tillsammans med sina
scouter delta i arrangemang där erfarna scoutledare i friluftsliv stöttar ledarna i att genomföra aktiviteter får scouterna i
friluftsupplevelse utöver det vanliga och deras scoutledare lära genom att göra. Ledarna lär sig att lita på barn och ungas förmåga
och får en uppfattning av vad de verkligen klarar av. De får också trygghet och lust att fortsätta mer avancerat friluftsliv i sin lokala
verksamhet. Vi har samtidigt skapat, inte bara en förmåga hos scouterna, utan också en förväntan hos dem att få mer
friluftsupplevelser.
Tidsplan:
Vi ser detta som ett tvåårsprojekt. Av erfarenhet tar det tid att nå ut till scoutkårer och det gäller att vara uthållig.
Löpande genom de två åren är att i Scouternas kommunikationskanaler lyfter friluftslivet med inspirerande och goda exempel.
2013 Projektledare rekryteras som har huvudansvar för projektets olika delar. Projektledaren arbetar tillsammans med en ideell
arbetsgrupp fram det digitala åldersledarmaterialet som fokuserar på friluftsliv. Detta arbete är klart årsslutet 2013.
Projektledarens uppgift är också att knyta till sig en region och tillsammans med en ideell arrangemangsgrupp ta fram och
genomföra ett riktat friluftsarrangemang som pilot och utvärderar denna.
2014 Projektledaren tillsätter arrangemangsgrupper i alla fem regioner och genomför riktade friluftsarrangemang för scouter med
deras ledare. Åldersledarmaterialet utvärderas i samband med arrangemangen och kompletteras därefter. Projektledaren
säkerställer att förutsättningar finns för att regionerna skall kunna fortsätta driva friluftsarrangemang på ideell basis.

Förväntade effekter

• Barn och unga får ett mer tilltalande och för dem anpassat friluftsliv.
• Scouterna erbjuder mer friluftsliv och introducerar fler barn och unga i detta.
• Fler scoutledare lägger aktiviteter i naturen och med ett mer varierat och modernt friluftsliv.
• Genom scoutledarna höjer vi kompetensen hos våra scoutkårer så att vi i framtiden säkrar
en naturlig introduktion till friluftslivet hos fler scoutkårer. Scoutkårerna utvecklar en bredare
kompetens i friluftsteknik som inte bara bygger på tradition.
• I Scouternas årliga temperaturmätning hos scoutkårerna uppger 60% att de känner till och
använder åldersledarmaterialet med fokus friluftsliv.
• Friluftsarrangemangen genererar i sig upplevelser för ca 200 scouter och ca 50 ledare.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

För bidragsår 2013
Ideell grupp (kost, logi, resor, deltagande i interna nyckelträffar)
80 000
Digital tillverkning av åldersledarmaterial
60 000
Kostnader projektledare 50% tjänst
(lön+sociala avgifter, resor, telefon, OH-kostnad, fortbildning etc)
375 000
Pilotarrangemang planeringskostnader ideell regional arrangemangsgrupp 10 000
Subvention för deltagaravgift ffa friluftsmaterialkostnad
(32 unga, 8 ledare, à 1000 kr per person)
40 000

Summa

565 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Projektledare 50% (12 mån)

Månadslön 26 000 kr/mån

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.

duplicera.nu

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