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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 Scoutrådet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Friluftslivsmetodik
	Projektstart årmån: 2012 -01-01
	Projektslut årmån: 2012-12-31
	Projektets totala budget kr: 1840 000 
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 840 000               1
	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: Kaspra Burns
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet är:• att ge fler barn och unga möjlighet till friluftsliv genom att öka kunskaperna om friluftsliv bland nya och gamla ledare i Scouterna• att bidra till ökat friluftsliv i Scouterna genom inspirationsaktiviteter i scoutkårerna• att vidareutveckla metoder och aktiveter för friluftsliv i Scouterna genom frilufts arrangemang
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Scouterna ger unga människor personlig utveckling genom friluftsliv. Vi vill med detta projekt öka kunskapen om friluftsliv och hur man använder sig av friluftslivet för att hjälpa unga människor att växa. Vi ser att den allmänna kunskapen och känslan av att "känna sig hemma" i naturen sjunker i samhället och i våra scoutkårer. Nya scoutledare som inte har egen erfarenhet vågar inte ta ut scouterna i naturen, och de som varit med länge behöver ny inspiration för att kunna hitta på nya aktiviteter och mer moderna metoder.Nu blir vi fler! Scouterna växer och nyrekryterar både medlemmar och ledare. Sommaren 2011 genomförde vi lägret World Scout Jamboree för 40 000 scouter från 146 länder, vilket gav mycket publicitet och intresset för Scouterna ökar. Nu har vi chansen att ge riktigt många barn och unga en introduktion till friluftsliv.Genom att erbjuda utbildning och inspiration i friluftsliv för scoutledare vill vi bidra till att fler barn och ungdomar kommer ut i naturen. Vi vill också genomföra frilufts arrangemang riktade till unga för att ge dem en egen upplevelse av friluftsliv som de tar med sig hem till scoutkåren.Målgruppen för projektet är barn och unga i Scouterna. Vi vill nå dem genom nya och gamla scoutledare, och direkt genom frilufts arrangemang.  Genom projektet vill vi höja den allmänna kunskapen om friluftsliv och utveckla nya metoder och aktiviteter.Utbildning Genom projektet ”Samarbete med etniska organisationer” (se separat ansökan) når vi de som är nya ledare eller ännu inte scoutledare. Det kompletterar detta projekt som når erfarna  scoutledare med fortsättnings utbildningar och utveckling av friluftslivet i Scouterna. Vi vill samarbeta med utepedagoger, naturskolor och forskare inom området för att kartlägga vad barn och unga vill ha i friluftslivet och utifrån det ge våra ledare inspirerande och adekvat utbildning.InspirationScouterna har utvecklat ett nytt program och nya ledarskapsutbildningar. Genom regionala grupper på fyra orter vill vi sprida inspiration att använda det nya och att utveckla friluftslivet. Vi kommer att skriva ledarmaterial till de nya åldersgrupperna som innehåller delar om hur man gör scoutprogram ute och hur man genomför bra friluftsaktiviteter för de olika åldrarna. Vi kommer att ta fram ett sjöscoutmaterial med målet att fler scouter ska testa sjölivet och att unga ska våga ta sig ut på sjön själva, även utanför scoutsammanhang.  Vi vill utveckla vår hemsida till att bli en plats för inspiration som stärker både  scouter och ledare i att ta sig ut för att både vara och göra saker i naturen.Frilufts arrangemangVi vill utveckla två nya koncept för frilufts-arrangemang för unga i Scouterna. Dels vi vill skapa ett spetsprojekt som riktar sig till unga vuxna, 18-25 år, som handlar om personligt utveckling genom modernt friluftsliv. Vi vill att de själva ska vara med i skapandet av sin utmaning och från centralt håll hjälper vi till med metodutveckling och inspiration. Vi vill också utveckla ett frilufts arrangemang för 12-14 åringar som handlar om att upptäcka och utforska Sveriges natur. Vi vill genom det ge ungdomarna möjlighet att upptäcka det storslagna i Sverige och inte bara naturen runt knuten, som de gör i sin vanliga scoutverksamhet.
	Förväntade effekter: Genom att 50 ledare går utbildning i friluftsliv ökar vi antalet timmar i naturen och höjder kvalitén på lärandet i naturen för 500 scouter. Genom att genomföra 15 inspirationsaktiveter för scoutkårerna når vi 1000 scouter och ledare som får inspiration att genomföra nya friluftsaktiviteter. Genom frilufts-arrangemanget når vi 25 unga vuxna och 25 12-14 åringar som tar med sig inspiration, nya metoder och upplevelser till sin scoutverksamhet. Det kommer även att sprida det i sina fysiska och virutuella nätverk (t.ex. facebook). Vi kommer utvärdera dessa arrangemang och faller de väl ut blir de återkommande i scoutverksamheten.Vår hemsida har idag 18 000 träffar per månad och vi hoppas kunna öka det till 25 000 träffar genom utveckling av hemsidan och bidra till ökad inspiration kring friluftsliv.Långsiktigt vill vi göra detta till en del av Scouternas Utbildningsramverk. Vi tror att vi kontinuerligt måste utveckla och sprida vår kunskap och våra metoder kring friluftsliv.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kostnader för projektledare                     750 000 kr(lön + sociala avgifter, resor, telefon, OH kostnad, fortbildning etc)Utbildningar                                              240 000 krKartläggning                                             80 000 krLedarmaterial                                           150 000 krSjöscoutmaterial                                       60 000 krRegionala träffar                                       200 000 krBehovsinventering webben                      40 000 krUtveckling av webben                              120 000 krSpetsprojekt 18-25 år                               100 000 krFrilufts arrangemang 12-14 år                  100 000 kr  
	Summa: 1 840 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 100 % tjänst
	àpris: Månadslön 26 000 kr/månad
	Epostadress: kaspra.burns@scout.se
	Mobiltelefon: 0707 47 47 24


