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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

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
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Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår
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Telefon (dagtid)
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Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr
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Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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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: Scouterna
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Scouting för alla - år två
	Projektstart årmån: 2014/01
	Projektslut årmån: 2016/12
	Projektets totala budget kr: 3 762 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 845 000               1
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 1 442 000            2
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 1 475 000             3
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Anton Landehag
	Telefon dagtid: 0766-232511
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Scouternas grundläggande värdering att människor har lika värde och rättigheter medför ett ansvar att motverka den strukturella diskriminering som återfinns i samhället såväl som i scoutrörelsen. Syftet med projektet Scouting för alla är: - Att fortsätta implementera samarbetsmodellen med organisationer som når målgrupper som Scouterna tidigare haft svårt att nå, i samverkan med Scouternas regionala kanslier. - Att stötta och utveckla verksamheten i nystartade kårer som startats med hjälp av samarbetsmodellen.- Att öka mångfaldskompetensen hos anställda och ideellt engagerade på lokal nivå och sprida vår metodik för Scouternas mångfaldsarbete .- Att stärka det lokala engagemanget med att arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundVi har sedan 2005 arbetat med mångfaldsfrågor i projektform med syfte att öka den etniska mångfalden inom scoutrörelsen. Att arbetet har pågått under en längre tid har gett oss förutsättningar att dra slutsatser kring vilka satsningar som ger bäst resultat samt gett oss en god bild av vilka utmaningar som behöver adresseras. Scouting för alla har bedrivits med stöd av Svenskt Friluftsliv sedan början av 2014 med mycket goda resultat. Denna ansökan avser projektets andra år.Scouterna bedriver i dagsläget mångfaldsarbete på flera fronter riktat såväl internt i den egna rörelsen som utåt för att nå nya och fler målgrupper än vi tidigare gjort. Scouting för alla har under sitt första år inneburit att vi kunnat nå ytterligare nya målgrupper. Vi vet sedan tidigare att våra försök att etablera samarbete lyckas bäst då vi etablerar oss i en befintlig organisationsstruktur vilket även är fallet i kontakten med de nya målgrupper vi kunnat nå. Dessa organiserar sig främst kopplat till en specifik stadsdel, snarare än kring en gemensam etnisk identitet. Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla detta arbete vidare och som en del av projektets verksamhet under det andra projektåret lyckas etablera scouting på platser där Scouterna idag inte har verksamhet.Vi har efter delar av projektets första år fortsatt behov av att sprida samarbetsmodellen vidare till fler regionala kanslier runt om i landet. Vi tror att detta är en nyckelfaktor för att kunna lyckas med vårt arbete på kort likväl som lång sikt.Sedan tidigare har vi genom projektet Scouting tillsammans med etniska organisationer, i samarbete med studieförbundet Bilda nått ut till ortodoxa församlingar och därmed lyckats etablera scoutverksamhet. Vi ser en väldigt stor potential med detta arbete och vill under projektets andra år fortsätta även detta.Vi märker att de utmaningar som de nya kårerna möter liknar varandra, oavsett om kåren startats upp i samarbete med en etnisk organisation, en ortodox församling eller en annan rörelse som når unga och som Scouterna idag har svårt att nå. Vi upplever växande utmaningar att hantera uppkomna frågeställningar i mötet mellan ny kår och befintlig ideell organisationsstruktur. För att kunna möta förväntningar och hantera frågeställningar ser vi ett behov av att kunna satsa tydligare på dessa utmaningar vilket motiverar den utökade budgeten denna ansökan innefattar. Vi ser redan nu att vi gynnas av ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete med ideella strukturer.Scouting för alla har också inneburit att vi kunnat rikta uppmärksamheten inåt mot normer och strukturer inom rörelsen som verkar begränsande för våra möjligheter att inkludera fler i  vår verksamhet. Sedan 2012 har satsningar på detta område även gjorts inom ramen för projektet Värsta fördomen, då främst riktat mot Scouter i 12-18 års ålder. Med hjälp av Scouting för alla har vi kunnat inleda en resa där vi snarare fokuserar på anställda och förtroendevalda i rörelsen. Något vi ser tydliga behov av att kunna fortsätta göra även under projektets andra år.Under 2015 vill vi fortsätta utveckla vårt mångfaldsarbete vidare på nationell nivå med följande aktiviteter:• Fortsatt utbildning för anställda på Scouternas kanslier samt ideellaVi ser behov av att även under kommande år kunna sprida metoder till våra regionala kanslier men också ägna ytterligare energi åt att arbeta med normer och värderingar inom rörelsen som verkar begränsande för våra nystartade kårers möjligheter inom rörelsen.• MetodutvecklingFör att hantera uppkomna frågeställningar i mötet mellan nya kårer och befintliga kårer och distrikt behöver vi kunna ägna ytterligare energi åt att sammanställa information och metoder som riktar sig såväl mot de nystartade kårerna som mot befintliga kårer och distrikt.• Utveckling av nystartade kårers verksamhetSärskilt stöd kommer fortsatt 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.• LägerverksamhetGenomförs under sommaren 2015 av och för nystartade kårer som etablerats med hjälp av Scouting för allas verksamhet.
	Förväntade effekter: - Vi förväntar oss att samarbetsmodellen fortsätter spridas till fler delar av landet med fokus på de grupper vi under projektets första år kunnat etablera kontakt med. - 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 i Scouternas regi.- Vi förväntar oss en ökad kunskap om mångfaldsarbete på nationellt plan inom Scouterna. - Vi förväntar oss att vi har fungerande metoder för att hantera organisatoriska frågor som uppkommer i samband med uppstart av nya kårer.- 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.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: - Personalkostnader mångfaldskoordinator 50% och nystartskonsulent 100% 1 282 000 kr(Lönekostnader inkl. sociala avgifter, OH-kostnader, pension, semestertillägg,telefon etc.)- Nätverksträffar                                                                                                 50 000 kr(Kost, logi, resor, deltagande i interna sammankomster och möten med samarbetsorganisationer.)- Metodutveckling, kommunikation & lägerverksamhet                                    110 000 kr                                                                              (Kost, logi, resor för inhämtande av information samt tryckkostnader och layout. Stöd till läger för nya scoutkårer sommaren 2015.)
	Summa: 1 442 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: Nystartskonsulent 100 % Mångfaldskoordinator 50 %
	àpris: 25 000 kr/mån respektive 27 500 kr/mån
	Epostadress: anton.landehag@scouterna.se
	Mobiltelefon: 0766-232511


