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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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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
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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: Livräddarföreningar 
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2017/12
	Projektets totala budget kr: 2 100 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 700 000                2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 700 000                2016
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 700 000                2017
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Levin
	Telefon dagtid: 08-120 102 42
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Vi vill engagera ungdomar och unga vuxna och få dem att känna ett större intresse för naturen, friluftslivsaktiviteter, allemansrätten och aktiviteter i och nära vatten. Vi vill ge dessa personer kunskap, redskap och stöttning och genom detta få dem att aktivera sig i vår lokala verksamhet.Vi har idag många lokalföreningar och vi har 38 ungdomsledare som vi utbildat i vårt tidigare projekt Livräddarkollo. Vi vill ge dessa ungdomar verktygen för att kunna utveckla året runt-verksamhet med god kontinuitet och ge dem större möjlighet att engagera sig långsiktigt i vår verksamhet. Detta ska vi göra genom gemensamma träffar, etablering- och uppstartsstöd samt personlig stöttning och erfarenhetsutbyte.Vi vill också utbilda ytterligare 10 ungdomsledare, vilket vi nu kan göra för mycket mindre resurser då vi effektiviserat utbildningen och kan ställa högre förkunskapskrav.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svenska Livräddningssällskapet består av 24 regionförbund (varav 21 är aktiva) och idag 11 anslutna lokalföreningar, utspridda över hela landet. Lokalföreningarna är ett resultat av flera års satsning på just dessa och vi ser att dessa enheter har en annan möjlighet att bedriva verksamhet kopplat till friluftslivet på ett effektivera och mer nära sätt än våra regionförbund.De engagerade i föreningarna är ofta ungdomar eller unga vuxna och verksamheten ofta fokuserad kring livräddning, kollon, simskola eller tävlingsverksamhet. Hos dessa unga ser vi vår framtid och vi vill fortsätta att satsa på dem och ge dem verktyg och resurser för att utöka, utveckla och säkerställa sin verksamhet.Vi vill genomföra en träff för alla de 38 i projektet Livräddarkollo utbildade ungdomsledarna. Många av dessa personer har inte fångats upp av våra regionförbund och lokalföreningar. Vi vill utreda varför och sen hitta en modell för att stötta dem att hitta in livräddningsverksamheten och att vara en aktiv del av friluftslivet. Det kan handla om stöttning, fortbilding men också om verktyg för att starta en egen lokalförening.Vi vill ge stöd till dessa 38 personer att fortsätta genomföra livräddarkollon under sommartid. Kollon där barn får stifta bekantskap med naturen, ta del av det svenska friluftslivet och lära hur de kan rädda sig själva och andra. Stödet ska ske i form av material till kollot samt ekonomiskt stöd till ungdomsledarna.Vi vill också upprätta verksamhets- och/eller etableringsstöd, som är möjligt att söka, både för de utbildade ungdomsledarna, men också för övriga personer inom vår organisation som har ett intresse av att starta, eller utveckla, en kontinuerlig ungdomsverksamhet.Exempel på befintlig verksamhet kan vara utveckling och spridning av den "nippersverksamhet", som idag finns på Tylösand. Där hålls på sommarhalvåret livräddning för barn men en naturlig koppling till friluftslivet och vi tror att detta koncept har stora möjligheter att sprida sig till övriga delar av Sverige.
	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 organisationen 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: Gemensam träff                                                                                              100 000                                                                   Ersättning ledare, till kollon (15 ledare)                                                            75 000Verksamhetsstöd vår (15 föreningar)                                                             125 000Verksamhetsstöd höst (15 föreningar)                                                            125 000Fortbildning 38 personer                                                                                  90 000Materialhjälp till kollo (15 st)                                                                             25 000Utbildning 10 ungdomsledare                                                                           50 000Administration och planering                                                                           110 000
	Summa: 700 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 244
	àpris: 450
	Epostadress: karin.levin@sls.a.se
	Mobiltelefon: 076-9411462


