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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Scouterna
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

Scouting för alla
Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2014/01

2016/12

2 531 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

845 000

Avser bidragsår

År 1

Belopp, kr

860 000

Avser bidragsår

År 2

Belopp, kr

826 000

Avser bidragsår

År 3

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Sandra Ehne

sandra.ehne@scouterna.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

076 623 25 15

076 623 25 15

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Scouterna finns överallt, från storstad till landsbygd, från små städer till stora byar. Så ser det ut i stora delar av världen, vilket innebär att människor som levt både lång och
kort tid i Sverige alla kan ha Scouterna som gemensam nämnare. Vi tror mycket på lokal scoutverksamhet som en möjlighet till möten och integration, på kort och lång sikt.
Men vi vet också att vi länge haft utmaningar i scoutrörelsen i Sverige, och i många andra länder, med att nå utanför de barn och unga som är en del av majoritetssamhället.
Under de senaste åren har Scouterna därför lagt stort fokus på metodutveckling kring nystartad scoutverksamhet. Under fem år har vi, med stöd av bland andra Svenskt
friluftsliv, framgångsrikt startat och stöttat scoutkårer i områden där vi tidigare inte varit starka. Det har resulterat i en breddad verksamhet och att vi idag når fler barn och
unga. Samtidigt har vi som organisation lärt oss mycket. Parallellt med det målgruppsbreddande arbetet har vi med stöd från andra bidragsgivare arbetet mycket med våra
ega normer och fördomar för att kunna öppna upp existerande verksamhet.
Inför 2016 hoppas vi nu på att kunna genomföra ett eventuellt sista kraftsamlande år där vi sätter stort fokus på spridning av metod och kunskap kring nystart av verksamhet,
med målsättningen att integrera arbetet helt i löpande verksamhet, hos våra regionala kanslier, från 2017 och framåt.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vänligen se bilaga för ansökan i sin helhet.

Projektets målsättningar i korthet
Regionalt stöd för bred spridning i landet
Att etablera ett hållbart stöd för nystartad verksamhet på Scouternas regionala kanslier.
Fortsatt kompetensutveckling och inspiration för breddat ägandeskap
Att öka kunskapen och vidga samtalet i scoutrörelsen om normer, värderingar och
scoutverksamhet som ser ut och bedrivs på olika sätt.
Lokala och regionala nätverksträffar för att etablera samverkansvinster på sikt
Att möjliggöra för engagerade scouter som bedriver verksamhet nära varandra att stötta och
inspirera varandra.
Utveckla och förankra hållbara lösningar för nystartad verksamhet
Att möjliggöra långsiktigt hållbara lösningar i Scouterna på de praktiska utmaningar som
följer på nystartad verksamhet och scoutverksamhet som ser ut på olika sätt.

Förväntade effekter

Regionalt stöd för bred spridning i landet
Scouternas metod för nystart av verksamhet är spridd till Scouternas regionala kanslier vilket i förlängningen leder till fler
nystartade scoutkårer och stabilitet hos redan existerande verksamhet.
Fortsatt kompetensutveckling och inspiration för breddat ägandeskap
Engagemanget för att bryta begränsande strukturer är spritt i organisationen. Det resulterar i en mer öppen och
välkomnande scoutrörelse där fler barn och unga känner att verksamheten är deras.
Lokala och regionala nätverksträffar för att etablera samverkansvinster på sikt
Scoutkårer med olika profil samverkar lokalt, utbyter idéer och stärker varandra.
Utveckla och förankra hållbara lösningar för nystartad verksamhet
Scouterna har verktyg och rutiner för att på sikt tillgängliggöra verksamheten för fler barn och unga pratiskt och
ekonomiskt.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Regionalt stöd för bred spridning i landet

696 000

Fortsatt kompetensutveckling och inspiration för
breddat ägandeskap

40 000

Lokala och regionala nätverksträffar för att etablera
samverkansvinster på sikt

15 000

Utveckla och förankra hållbara lösningar för
nystartad verksamhet

50 000

Revision

25 000

Summa

826 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

(0,5x3)x0,75x1690h (150 % i 9 månader)

490 000 (á 24 000 kr/månad)

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.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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