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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: Scouterna (tidigare Svenska Scoutrådet)
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Reclaim the Friluftsliv
	Projektstart årmån: 2013/01
	Projektslut årmån: 2014/12
	Projektets totala budget kr: 1190 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 565 000                 2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 625 000                2014
	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: Elisabeth Danefjäll
	Telefon dagtid: 0766-232579
	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.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundProjektår 1, 2013Projektet ”Reclaim the Friluftsliv” riktar sig främst internt och målgruppen är scoutledare som redan har baskunskaperna i friluftsliv. I projektets inledningsfas genomfördes en enkätundersökning där vi bad scoutledare att svara på ett antal frågor som handlade om vilken typ av friluftsliv de gör med sina scouter idag samt på vilket sätt de vill få inspiration och ny kunskap om friluftsliv. Över 400 scoutledare svarade på enkäten och glädjande tyckte hela 78% att friluftsliv är en mycket viktig del av scouterna. Det framkom också att det friluftsliv som genomförs inom ramen för scouting är friluftsliv i gemenskap med andra. Det individualistiska friluftslivet var således inte alls i fokus. Under sommaren genomfördes en "lägerturné" där vi besökte ett antal läger och ordnade"friluftsworkshop" vars syfte var att samla in åsikter kring friluftsliv i Scouterna. Förarbetet under våren och sommaren har gett oss en bra grund att stå på när vi börjar producera friluftsmaterial till det åldersbaserade webbmaterialet.Genom detta material ger vi scoutledarna inspiration och konkreta programtips så att de kan göra mer och bättre friluftsliv tillsammans med sina scouter. Det digitala materialet är färdigt årsskiftet 2013/2014. För att sätta fokus på friluftsliv i Scouterna har vi också i andra sammanhang lyft frågan. Vi bjöd in professor Klas Sandell till kansliet för att hålla workshop och samtal med anställda på Scouterna. Klas genomförde också en workshop under arrangemanget "Scoutforum". Över 50 scoutledare deltog i detta mycket uppskattade workshop. I arbetet med att ta fram exempel kring sjöverksamhet och gott sjömanskap samarbetar vi med företaget Viamare. De var också på plats under Scoutforum och genomförde en välbesökt workshop.Inom ramen för projektet genomförs också en pilotkurs i friluftsliv. Tanken är att scoutledare som går kursen får utveckla sitt friluftsliv inom ett speciellt område, år 2013 valdes en trestegskurs i klättring. Ett delmoment i kursen är att tillsammans med handledning genomföra en klättringshajk för äventyrar- och utmanarscouter (ungdomar i åldern 12-18 år) . Under dessa arrangemang får kursdeltagarna (dvs scoutledarna) möjlighet att praktiskt prova sina nya färdigheter samtidigt som scouterna får en upplevelse utöver det vanliga. Intresset för deltagande i kursen har varit stort och vi hade inte möjlighet att erbjuda plats till alla sökande. Det är just friluftskurser som denna som vi vill utveckla och genomföra under 2014.Utveckling av friluftskurser under 2014De medel vi söker från Svenskt Friluftsliv för 2014 vill vi använda till att utveckla ett antal olika friluftskurser. Det åldersbaserade ledarmatarialet som framtagits under 2013 ger scoutledarna en bas att stå på men för att kunna utveckla och höja kvalitén på friluftslivet i Scouterna ytterligare behöver vi komplettera detta material med friluftskurser där scoutledare själva aktivt får prova på friluftsliv i olika former. Detta är vad vi vill göra under 2014:Ta fram kursplaner och kursupplägg för fyra olika friluftsutbildningar. Kurserna genomförs i Scouternas folkhögskolas regi och 28 ledare utbildas. Inom ramen för utbildningarna genomförs också arrangemang för äventyrare och utmanare (12-18 år). Vi räknar med att ca 140 scouter deltar i dessa arrangemang.Under 2014 utvecklas också ett över tid hållbart system för friluftsutbildningarna så att dessa utbildningar kan erbjudas även efter projektets slut. För att lägga grunden till detta knyts ca 8 ideella personer till arbetet med friluftsutbildningarna. Några av dessa får i uppdrag att fortsätta utveckla och initiera utbildningarna efter projektets avslut. På så sätt garanterar vi att friluftskurser fortsätter arrangeras även när projektet är avslutat.Under 2014 föreslår vi att kursplaner och kursupplägg utvecklas för följande utbildningar:• Klättring• Kajak• Kanadensarpaddling• Vinterhajk eller vandring med inslag av woodcraftVarje utbildning följer en trestegsmodell där första delen är att lära sig tex klättringens grunder och säkerhetsaspekter. Del två handlar om att  kursdeltagarna på egen hand repeterar det de lärt sig. Under tredje delen av kursen genomför kursdeltagarna ett arrangemang för äventyrar och utmanarscouter.  Utbildningarnas första del följer de standardiserade kraven för aktuellt friluftsområde och genomförs av auktoriserad friluftsutbildare  (tex klätterinstruktör utbildad av Svenska Klätterförbundet). Varje kurs har en "scouthandledare" på plats. Denna handledare hjälper också kursdeltagarna med planering och genomförande av arrangemangen som är riktade till scouter 12-18 år. Genomförandet av arrangemangen är en obligatorisk del av kursen.  
	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 130 scouter och ca 32 ledare.• Vi skapar en struktur som gör det möjligt att fortsätta erbjuda friluftsutbildningar även efter avslutat projekt.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Budget Reclaim the friluftsliv  Projektledare 50%  (OH-kostnader om 100 000 kr)                                                   360 000Ideell arbetsgrupp (8 ideella, 5 möten under 2014)                                                      61 000                                                                         Subvention kurs/arr (subvention för deltagaravgift ffa friluftsmaterialkostnad, 28 ledare, 140 scouter ca 1000 kr/deltagare)                                                              171 000                                                                                      Marknadsföring av utbildningar och arr                                                                         33 000
	Summa: 625 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 50% tjänst under 2014
	àpris: 26 000 kr/månaden
	Epostadress: elisabeth.danefjall@scouterna.se
	Mobiltelefon: 0766-232579


