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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: 2
	Projektnamn: Scouting tillsammans med etniska organisationer
	Projektstart årmån: 2011/09
	Projektslut årmån: 2013/12
	Projektets totala budget kr: 1.937 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 732 000               2011
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 355 000               2012
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 850 000               2013
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Alexandra Byröd
	Telefon dagtid: 076-623 25 23
	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. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill fortsätta att fördjupa vårt projekt där vi startar scouting tillsammans med etniska organisationer. Målet är att:- Fortsätta med att starta upp scoutverksamhet i olika etniska lokalföreningar runt om i Stockholm och därmed nå minst 150  barn och ungdomar- Utveckla och etablera 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.- Starta samarbete med minst en etnisk organisation på nationell nivå. Målgruppen är främst pojkar och flickor i ålder 8-10 år, även ungdomar som är intresserade av ledarroller inom startade scoutkårer. Geografiskt kommer projektet främst verka i och runt omkring  Spånga-Tensta, Vällingby, Farsta och Södertälje där förfrågningar hittills kommit ifrån, men även andra delar av Stockholm kan bli aktuella. För närvarande har samarbete inletts med syrisk-ortodoxa kyrkan i Tensta för att starta upp scoutverksamhet där. Inledande möten och planering pågår och beräknad uppstart av scoutkåren i Tensta är i mitten av oktober 2011. Exempel på aktiviteter: Vi kommer att ha en rekryteringsdag/kväll på orten för att informera föräldrar och inspirera ungdomar att engagera sig i scouting i respektive område. En fadderkår på orten utses för att erbjuda: stöd och hjälp vid uppstart, planering inför hajker, gemensamma aktiviteter samt ledar- och erfarenhetsutbyten. De blivande scoutledarna deltar i grundläggande ledarutbildning och startar verksamhet med central hjälp från projektledaren. En lägerhelg genomförs under våren 2012 för att barnen ska få prova på lägerliv. Scoutkårer deltar själva aktivt i planerande och genomförande av olika aktiviteter och med stöd av fadderkår och projektledare planeras terminsprogram. Löpande under projektperioden kommer arbetet för att utveckla en modell för framtida samarbeten att fortsätta. Välkomspaket kommer att tas fram i syfte att göra det 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 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 inom Scouternas Ledarskapsakademi. Vi förväntar oss att en gemensam plattform för integration skapats genom samarbeten mellan föreningar och fadderkårer och genom gemensamma aktiviteter som gemensamma utbildningar, gemensamma rekrtyeringsaktiviter och lägerverksamhet. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: För verksamhet 2012 söks finansiering för 4 månader enligt nedan:- Personalkostnad, projektledare 100%                                                              325 000                                                                                (lönekostnader inkl. sociala avgifter,OH-kostnad, pension, semestertillägg, arbetsresor,telefon etc.)                                                                                             -  Inköp av material                                                                                              5 000   - Produktion av välkomstpaket                                                                             5 000       - Marknadsföringsmaterial                                                                                    5 000- Grundläggande ledarutbildning                                                                          5 000  - Lägerhelg                                                                                                           10 000 
	Summa: 355 000
	Beräknat antal arbetstimmar:  Projektledare 100%  (4 månader)
	àpris: Månadslön 26 000 kr/månad
	Epostadress: alexandra.byrod@scout.se
	Mobiltelefon: 076-623 25 23


