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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 Livräddningssällskapet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Livräddarkollo
	Projektstart årmån: 2014/01
	Projektslut årmån: 2015/12
	Projektets totala budget kr: 1 000 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 500 000                2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 500 000                2015
	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: Olov Hallberg
	Telefon dagtid: 08-12010248
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Vi vill fortsätta att bedriva dagverksamhet i kolloform för barn och ungdomar i Sverige. Verksamheten inriktar sig mot natur och friluftsliv med fokus på vatten, säkerhet och livräddning. Under sommaren kommer verksamheten bedrivas vid sjöar och hav där barnen får lära sig om livräddning, vattenkunskap, allemansrätten, hur de kan njuta av vårt friluftsliv på och i vatten på ett säkert sätt och får lov att vara med andra barn och vuxna. Ledarna är utbildade för att ge deltagarna trygg och rolig kunskap och skapa en medvetenhet av vad Sveriges friluftsliv har att erbjuda med fokus på vatten. Genom att ge barn och ungdomar kunskapen, underlättar vi för dem att njuta av de aktiviteter som friluftslivet har att erbjuda på ett tryggt och säkert sätt. I Livräddarkollot ingår allt från Första hjälpen till skillnaden att utföra aktiviteter i hav eller sjö. Då vi drivit projektet "Livräddarkollo" i två år, blir det också viktigt att detta uppföljningsprojekt agerar stöd, i form av material och uppstartsstöd, till de kolloledare som redan är utbildade under de första åren. Fortsättningen av projektet ska alltså även fungera som ett etableringsstöd till dessa personer.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Under sommaren ger sig många ut i skog och mark. Det är förenat med sommaren att ta ett svalt dopp i en sjö när solen steker på. Några åker utomlands, andra tar bilen till landet där sommarstället står och väntar. Tyvärr vet vi att inte alla har möjlighet att ut och resa eller åka till en stuga. Svenska Livräddningssällskapet har från 2009 satsat på information, simskola och stöd till barn i familjer med socioekonomiska svårigheter. Vi har dels tagit fram Bad-, båt-, och isvett på flera språk, gratis simskola för vuxna, utbildat simlärare med utländsk bakgrund och bedrivit simskolor för barn med annat modersmål än svenska. Svenska Livräddningssällskapet består av 24 regionförbund (varav 21 är aktiva) över hela landet, och efter satsningarna ovan har vi förstått att behovet av stöd till familjer med ekonomiska svårigheter är påtagliga i hela landet och under sommaren. Vi tror att dessa kollon är viktiga för dessa barn då de erbjuder ett mer ekonomiskt alternativ. Genom våra livräddarkollon kan vi tillgodose två behov; dels svårigheterna för dessa familjer att räcka till under sommaren, dels barns och ungdomars kontakt med natur, allemansrätten och friluftslivet. Livräddarkollon består av dagverksamhet, från ca kl 9-12, under en vecka, där barnen får stifta bekantskap med naturen, ta del av det svenska friluftslivet och lära sig hur de kan rädda sig själva och varandra om de hamnar i nödsituation i vatten. Kollot omfattar: •  Utökad kunskap om bad- båt- och isvett. •  Kunskap om hur alla på ett säkert sätt kan bistå en kamrat som råkat i nöd. •  Första hjälpen, fria luftvägar, mun till mun andning, hjärt-lunglivräddning. •  Larmrutiner. •  Utvecklad simskicklighet, skillnad mellan pool och hav. •  Kallt vatten (hypotermi) och flytvästar. •  Kunskap om vår natur och vattenmiljö. •  Allemansrätten.SAMMANFATTNING AV PROJEKTET 2013- Informationsspridning om projektet och rekrytering av deltagare- Introduktionsträff och utbildning del 1 - Göteborg- Utbildning del 2, fokus livräddning och tävling - Jönköping- Utbildning del 3, fokus simlärare - Bromma- Utbildning del 4, fokus allemansrätt och natur (med gästföreläsning av Friluftsfrämjandet) - Tofta- Genomförande av livräddarkollon på egen ort- Utvärdering - TylösandTotalt har 11 personer deltagit i projektet och genomfört utbildningen. 9 av dessa har genomfört ett kollo under sommaren och totalt har 5 kollon genomförts (kollona genomförs oftast av 2 eller 3 ledare).Vi har fortsatt fått mycket positiv respons från både föräldrar och barn. De kollon som genomförts har också fått stor uppmärksamhet lokalt i media, vilket bidragit till spridningen av de goda resultaten.Vi har i vårt projekt "Livräddarkollo" totalt under två år utbildat totalt 24 personer som genomfört kollon. Dessa personer är nu en mycket viktig resurs som vi vill ta hand om i fortsättningen av uppföljningsprojektet "Livräddarkollo ". Projektet syftar både till att utbilda 12 nya ungdomsledare, men det ska också fungera som stöttning och etableringsstöd till dessa 24 "färdigutbildade" personer. Målet är att så många som möjligt ska etablera verksamheter med de kunskaper de tillskansat sig i projektet "Livräddarkollo". Vi tror att detta kommer leda till att vi både kan utbilda ännu fler kolloledare, samtidigt som vi skapar incitament för att detta på längre sikt blir en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Vi vill även bidra till andra organisationer genom att våra utbildade ledare kan delta med just livräddardelen i andra friluftslivsorganisationers sommarverksamhet. Om vi under 2014 och 2015 kan ge stöttning till dessa ungdomar och lotsa in dem i vår verksamhet tror vi att vi kan lyckas med att utveckla projektet till att bli ordinarie verksamhet, som kommer fortsätta även efter projektslut 2015.Efter att ha genomfört utbildningen i två år, är en lärdom vi tar med oss att tror det är bättre att ställa något högre förkunskapskrav på de ungdomar som ska gå utbildningen. På så vis kan vi effektivisera utbildningskostnaderna och lägga dessa pengar i etableringsstöd till de 24 färdigutbildade ungdomsledarna istället.
	Förväntade effekter: Få barn och ungdomar att ta del av det svenska friluftslivet på ett säkert sätt. Genom att stimulera till utomhusverksamhet både i naturen och i vatten kan vi hjälpa barnen att förstå vikten av säkerhet i vår natur, men även ge dem möjlighet att påverka sin situation. Då de kan livrädda sig själv och sina vänner kan de njuta av vad friluftslivet har att erbjuda. Detta ger dem möjlighet att ta vara på alla de aktiviteter som friluftslivet erbjuder i vattenmiljöer, allt från åka skridsko till att paddla kajak eller fiska.Etablera verksamheter och i förlängningen lokala strukturer som blir en del av vår ordinarie organisation och verksamhet. På så vis stärker vi den egna organisatiner och ökar chanserna för att aktivt kunna arbeta med barn- och ungdomsfrågor kopplade till friluftslivet i framtiden.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Introduktionsträff & utbildning 1, 12 personer                                                  40 000                                                                    Ledarutbildning 2, 12 personer                                                                        40 000Utvärderingsträff                                                                                              40 000Ersättning ledare (12 ledare)                                                                           75 000Ersättning, projektledare                                                                                  50 000Materialhjälp till kollo (10st)                                                                             30 000Etableringsstöd                                                                                                100 000 Marknadsmaterial                                                                                            25 000Administration och planering                                                                           100 000
	Summa: 500 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 222
	àpris: 450
	Epostadress: olov.hallberg@sls.a.se
	Mobiltelefon: 076-9411468


