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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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: 
	Projektnamn: Tillgänglig scoutverksamhet för fler
	Projektstart årmån: 2016 januari
	Projektslut årmån: 2019 december
	Projektets totala budget kr: 8 400 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 2 100 000                   År 1
	Belopp kr Avser bidragsår_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: Sandra Ehne
	Telefon dagtid: 076-623 25 15
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Alla barn och unga har rätt till en trygg tillvaro och ett sammanhang på den plats där de bosätter sig, om det så är kort- eller långsiktigt, och vi har alla ett ansvar i att vara med och skapa den tryggheten och de mötesplatserna. I Scouterna finns en bred barn- och ungdomsverksamhet, vi är övertygade om att vi kan vara med och skapa de möten som behövs för att en öppen och trygg tillvaro ska vara självklar för alla som bor i Sverige. 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.Under de senaste åren har Scouterna lagt stort fokus på metodutveckling kring nystartad scoutverksamhet. Nu är det dags att öppna upp all scoutverksamhet och tillgängliga föreningslivet och friluftslivet för många fler barn och unga. Vi menar allvar med att skapa mötesplatser, gemenskap och engagemang för barn och unga över hela Sverige, för alla barn och unga, och är övertygade om att vi har möjlighet och kapacitet att lyckas.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vänligen se bilaga för ansökan i sin helhet.Projektets målsättningar i korthet:Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan vara medAtt utveckla och stärka det lokala engagemang som Scouterna bygger på genom att fortsätta utmana normer och metoder i scoutrörelsen och samtidigt tillgängliggöra scouting på fler sätt.Lokal samverkan på kort och lång siktAtt utveckla och stärka det lokala engagemang som Scouterna bygger på genom att inspirera till lokal samverkan på nya sätt.Tillgängliga utbildningar för engagerade ledareAtt möjliggöra för fler att gå våra scoutledarutbildningar hos Scouternas folkhögskola och på så sätt skapa fler möten och stärka fler ledare i att ta plats och göra skillnad i Scouterna och friluftslivet.Tillgängliggöra friluftslivet för flerAtt möjliggöra för fler att komma ut i naturen genom ny inspiration, kunskap och glädje. Scouterna är förebilder i ett tillgängligt och gemensamt friluftsliv.Upplevelser utöver det vanliga för fler ungaAtt möjliggöra för fler att delta på Scouternas arrangemang och på så sätt stärka fler ungdomar i sitt engagemang och skapa mötesplatser för unga med olika bakgrund som är något utöver det vanliga.
	Förväntade effekter: Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan vara medGenom att göra scouting på olika sätt, för olika målgrupper och åldrar, tillgängliggör vi scoutverksamheten och friluftslivet för fler än bara de som gillar att ”det är som det alltid varit”. Verksamheten öppnas upp och blir på allvar tillgänglig för barn och unga som varit scouter i andra länder och på andra sätt, för barn och unga som vill få styra över och utveckla sitt eget engagemang och för alla de som vill komma ut i naturen men inte vill göra det inom en ram som idag kanske är lite för snäv. Lokal samverkan på kort och lång siktGenom stärkt lokal samverkan hittar vi grunden till en självklar lokal integration med ägandeskapet hos unga värdedrivna ledare. Samtidigt bygger vi gemenskap och stolthet i våra föreningar och öppnar för en breddad syn på deltagande, medlemskap och samarbete. Frågan ”vi vill göra något men vet inte vad eller hur” får givna svar när dialogen blir bredare och samverkan ligger nära till hands.Tillgängliga utbildningar för engagerade ledareUnga och vuxna stärks i att ta plats i scoutverksamheten och i friluftslivet. På så sätt öppnas scoutrörelsen upp för fler som kanske annars inte tar sig ton i genomförandet och utvecklandet av verksamheten. När utbildningarna breddas och tillgängliggörs, bland annat genom verksamhet på fler språk än svenska, skapas möten mellan unga och vuxna som annars inte skett.Tillgängliggöra friluftslivet för flerUnga och vuxna som varit scouter lång eller kort tid och bott i Sverige lång eller kort tid får tillsammans tillgång till friluftsliv och svensk natur genom trygga utbildningar. De kan sedan med nyfunnen trygghet finnas där när fler barn och unga upptäcker sitt närområde såväl som hela den natur vi har omkring oss. Friluftslivet tillgängliggörs för alla de som står långt ifrån det idag.Upplevelser utöver det vanliga för fler ungaUngdomar som engagerar sig i nya eller gamla scoutkårer runt i landet erbjuds en möjlighet till något extraordinärt. En upplevelse där just jag stärks, får lära känna ungdomar från hela Sverige och inspireras till ett fortsatt lokalt engagemang. När jag varit iväg kommer jag hem med ny kunskap och ett större självförtroende. Satsningen riktar sig till alla scouter, nya som gamla, men med fokus på tillgänglighet och bredd, och skapar därför de möten vi behöver för att kunna utveckla Scouterna och samhället vidare tillsammans. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan vara med                                130 000Lokal samverkan på kort och lång sikt                                                                  30 000 Tillgängliga utbildningar för engagerade ledare                                                    90 000Tillgängliggöra friluftslivet för fler                                                                        140 000Upplevelser utöver det vanliga för fler unga                                                         50 000Förutsättningar                                                                                                 1 620 000Revision                                                                                                                40 000
	Summa: 2 100 000/år
	Beräknat antal arbetstimmar: 2 x 1690 timmar (200 %)
	àpris: 940 000 kr/år (á 26 000/månad)
	Epostadress: sandra.ehne@scouterna.se
	Mobiltelefon: 076-623 25 15


