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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

du
pl

ic
er

a.
nu

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: 1. 
	Projektnamn: Scouting för alla
	Projektstart årmån: 2014/01
	Projektslut årmån: 2015/12
	Projektets totala budget kr: 
	Belopp kr Avser bidragsår: 845 000                1
	Belopp kr Avser bidragsår_2:  860 000                      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: Alexandra Byröd
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Scouternas grundläggande värdering att människor har lika värde och rättigheter innebär ett ansvar att motverka den strukturella diskriminering som råder i scoutrörelsen och i samhället. Syftet med projektet Scouting för alla är: - Att implementera samarbetsmodellen med etniska organisationer på nationell nivå i samverkan med Scouternas regionala kanslier. - Anordna nätverksträffar och aktiviteter på lokal nivå runt om i landet för nya svenskar som söker sig till befintlig kårverksamhet. - Öka mångfaldskompeten hos anställda och ideellt engagerade på lokal nivå och sprida vår metodik för Scouternas mångfaldsarbete .- Stärka det lokala engagemanget med att arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Bakgrund: Vi har sedan år 2005 arbetat i olika mångfaldsprojekt och provat ett antal olika metoder för att nå resultat. Det innebär att vi nu är i ett skede där vi har många erfarenheter och slutsatser kring hur vi kan arbeta för att nå resultat och arbeta strategiskt för att öka den etniska mångfalden i rörelsen. Vi måste parallellt med vårt pågående arbete med att rekrytera nya grupper även  arbeta med våra interna värderingar eftersom vi gång på gång hamnar i situationer där nya medlemmar känner sig ovälkomna på grund av främlingsrädsla. Vi inser vikten av att mångfaldsarbete bedrivs på flera nivåer samtidigt och en framgångsfaktor är att aktivt arbeta med vår befintliga medlemsbas för att stimulera lokala initiativ med att arbeta med ökad mångfald. Vi når bäst effekt genom att starta scoutverksamhet i redan befintliga strukturer, det vill säga låta församlingar och befintliga etniska föreningar starta scouting.  Genom projektet ”Scouting tillsammans med etniska organisationer” har vi under två år samarbetat med studieförbundet Bilda och utvecklat en metod för att stötta främst ortodoxa församlingar i Stockholmsområdet att starta scoutverksamhet. Det ligger i vårt intresse att implementera de kunskaper, erfarenheter och slutsatser som dragits under projektets gång och arbeta vidare på nationell nivå inom rörelsen. Vi behöver därför utveckla modellen i samarbete med våra regionala kanslier och involvera dem i det fortsatta arbetet med att starta nya kårer tillsammans med andra föreningar. Alla som är intresserade av scouting och ställer upp på scouternas värderingar ska vara välkomna in i scoutrörelsen. I dagsläget har vi dock svårt att bemöta de förfrågningar från nya svenskar som är intresserade av att gå med i redan befintliga kårer och som inte deltar i föreningsliv på annat sätt. En av orsakerna är att vår rekryteringssatsning fokuserar på åldersgruppen 8-10 år och rekryteringsmaterial och rekryteringskampanjen är främst inriktad på nämnd målgrupp. Vi upplever en begränsning i arbetet med att inkludera och välkomna nya svenskar ur ett större ålderspann med annan etnisk bakgrund på ett bra sätt i den lokala kårverksamheten. Den här målgruppen har ett stort intresse av scouting, men saknar ofta förenings- och friluftsvana. Genom att etablera regionala nätverksträffar och arbeta med att organisera lokala scoutarrangemang där kårer aktivt bjuder  in till aktiviteter kan Scouterna utveckla nya mötesplatser och även kompetensutveckla kårer i att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv. Under 2014 vill vi fokusera på ett breddat mångfaldsarbete på nationell nivå utifrån följande aktiviteter:• Utbildning för anställda på Scouternas regionala kanslierMetodspridning för arbetet med att starta kårer i samarbete med etniska föreningar kommer fortsätta i samarbete med våra regionalt anställda och samordnas av projektledaren. Utbildning för anställda och ideellt engagerade i organisering av kårstart vad gäller organisationsstruktur, ledarutveckling och särskilda förutsättningar för verksamhetsinnehållet i en ny scoutkår. Utveckla rekryterinsgarbetet hos redan etablerade scoutkårer så att deras verksamhet blir mer öppen för alla. • Utveckling av nystartade kårers verksamhetSärskilt stöd kommer erbjudas de nystartade kårerna som är anpassat efter deras individuella förutsättningar. Det innefattar organisationsstruktur, stöd till styrelsearbetet, verksamhetsinnehåll som är anpassat till scoutmetodiken och  grundläggande friluftsutbildning.• Nätverksträffar: De kommer genomföras i två led, på lokal och nationell nivå. Dels i samarbete med Scouternas regionala kanslier för att skapa nya mötesplaster för lokala kårer och nya svenskar som är intresserade av att gå med i Scouterna.  Det andra ledet är att anordna nätverksträffar mellan Scouterna och andra organisationer som vill samarbeta med oss för att nå ut till nya målgrupper. • Lägerverksamhet: Lägeraktiviteter under sommaren 2014 där målgruppen är nya scouter. 
	Förväntade effekter: - Vi förväntar oss att samarbetsmodellen sprids till fler delar av landet och till andra grupper. - Vi förväntar oss en utveckling av rekryteringsmodellen med ett utvecklat mångfaldsperspektiv  för kårer som arbetar med rekrytering på lokal nivå. - 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 ledarutbildningari Scouternas regi.- Vi förväntar oss en ökad kunskap om mångfaldsarbete på nationellt plan inom Scouterna. - Vi förväntar oss att projektet underlättar arbetet med vårt uppsatta mål: Att vår medlemsbas speglar sammansättningen av Sveriges befolkning. - Vi förväntar oss att de individer som går med i lokala kårer växer som individer och får ökade kunskaper om friluftsliv och föreningsliv.- Vi förväntar oss att Scouterna utvecklat ett fungerande mångfaldsnätverk med andra organisationer
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: För verksamhetsår 2014 söks enligt nedan: Personalkostnad, projektledare 100% 750 000(lönekostnader inkl. sociala avgifter,OH-kostnad, pension, semestertillägg,telefon etc.)- Nätverksträffar 50 000( kost, logi, resor, deltagande i interna nyckelträffar och externa mångfaldsnätverk)- Lägerarrangemang för nya scoutkårer sommaren 2014          45 000( subventionerad deltagaravgift, mat, logi)
	Summa: 845 000
	Beräknat antal arbetstimmar: Projektledare 100%
	àpris: 28 000 
	Epostadress: alexandra.byrod@scouterna.se
	Mobiltelefon: 076-6232523


