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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: Breddat friluftsliv år 2
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2016/12
	Projektets totala budget kr: 972 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 486 000                2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 486 000                2016 
	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: Gustav Öhrn
	Telefon dagtid: 08-555 065 34
	Syfte med hela projektet sammanfattning: I Scouterna använder vi naturen som vardagsrum och metod för personlig utveckling. Vårt starkt friluftsförknippade varumärke växer - och så även vår medlemsbas, bland annat i samband med ett ökat fokus på mångfaldsarbete de senaste åren tack vare tidigare stöd från Svenskt Friluftsliv. Genom projektet Reclaim the friluftsliv, med medel från Svenskt Friluftsliv, har vi under 2014 fått möjligheten att utveckla och genomföra fördjupande utbildningar, så kallade Friluftsledarkurser, med olika inriktningar (klättring, kajak och kanadensare) till scoutledare. Detta för att kunna ge våra scouter ett roligare, mer varierat och utvecklande friluftsliv. Utbildningarna har genomförts med väldigt gott reslutat och bekräftat behovet av fler, bredare och mer fördjupade friluftsinriktade utbildningar för våra scoutledare.Syftet med projektet "Breddat friluftsliv" i sin helhet är att kunna erbjuda fler och ett bredare utbud av friluftsaktiviteter. Vi vill med detta projekt, för vilket vi söker medel från Svenskt Friluftsliv, fortsätta utvecklingen av konceptet för våra Friluftsledarkurser, för att nå ännu fler ledare med aktuell, än bredare och djupare kunskap inom olika sorters friluftsliv, i samverkan med andra friluftsorganisationer. Vi vill kunna möta befintlig efterfrågan och generera ännu större intresse, med fler inriktningar och i samarbete med andra organisationer inom Svenskt Friluftsliv.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: De senaste åren har Scouterna storsatsat på friluftsliv. Vi har utvecklat ett brett stöd, genom en webbplattform med ledarstöd och utbildningar med olika inriktningar, med ambitionen att "ta tillbaka" friluftslivet. Vi har tagit ett nytt grepp för att ta med oss friluftslivet in i en samtida scoutverksamhet och fokuserade under 2014 på utbildningsutveckling där koncept tagits fram för de så kallade Friluftsledarkurserna. Det är 9 dagar långa utbildningar uppdelat på 3 helger som riktar sig till scoutledare. Utbildningarna har varit framgångsrika och kursutvärderingarna som gjorts visar på att deltagarna efter utbildningen verkligen står bättre rustade för att tillsammans med sina scouter bedriva ett varierat friluftsliv. En undersökning Scouterna gjorde under 2013 visade att fallet generellt inte alltid är så och många scoutledare saknar kompetens för att kunna utföra många av de friluftslivsaktiviteter de skulle vilja göra med sina scouter, en kunskap som är viktig att erbjuda eftersom att mer och mer friluftslivsutövande idag sker med vuxennärvaro. Ambitionen för 2015 var att befästa Friluftsledarkurserna som en viktig del av Scouternas utbildningssystem vilket dock tagit mer tid och kraft än beräknat. Eftersom scoutrörelsen är så stor vet vi sedan tidigare att det tar tid att nå ut och implementera nya koncept, vilket detta ytterligare bekräftar. Under 2015 har vi även fortsatt att utveckla och bredda konceptet, vilket varit viktigt för att ett verkligt variationsrikt friluftsliv ska kunna bedrivas i Scouterna. Dessa två områden kommer under 2016 bli huvudfokus. Fortsatt implementering respektive utveckling av fler olika typer av Friluftsledarkurser. Vi känner oss trygga i att detta kommer falla väl ut då konceptet är både effektfullt och efterfrågat.Målgrupp:Scouterna engagerar tusentals ledare i verksamhet för barn och unga. Den primära målgruppen för Breddat friluftsliv är ledare i hela Sverige som behöver stärkas i sitt friluftsutövande. Sekundär målgrupp är scouter som deltar i Friluftsledarkursernas avslutande hajk/lägerdel.Arbetssätt och metod:Vi vill vidareutveckla, bredda och fortsatt sprida ett framgångsrikt utbildningskoncept. Upplägget för kursen är tre helglånga delar, och visst grupparbete emellan. Första helgen är en grundutbildning i respektive färdsätt, motsvarande t.ex. Svenska Klätterförbundets grundkurs i klippklättring, eller Svenska kanotförbundets "Paddelpasset". Andra kurshelgen fokuserar på att repetera och cementera kunskaper och färdigheter från första helgen, och sätta det i sammanhanget Scouting genom samtal och utbildning kring ledarrollen, Scoutmetoden, och påbörjan av planering inför kurshelg 3. Den tredje och sista kurshelgen är genomförandet av en helglång hajk för scouter i tonåren, vilken kursdeltagarna själva planerar och genomför, med stöd från kursledarna. Ideella utbildare rekryteras och utbildas för att leda kurserna. Även välfungerande koncept behöver utvecklas. Utifrån kursutvärderingarna och en utbildningsutvärdering gjord av Scouternas folkhögskola har vi kunnat se att många scoutledare tycker att det är för tidskrävande att lägga tre separata helger på utbildning när de redan lägger många helger och kvällar på sitt engagemang. Därför vill vi under 2016  utveckla ett kompletterande kursupplägg inom Friluftsledarkurserna som håller samma höga kvalité men som kan tilltala de som inte har möjlighet att gå tre kurshelger. Alla friluftslivsaktiviteter passar heller inte in i den nuvarande formen, t.ex. fjällfriluftsliv kräver generellt mer tid på plats. En vidareutveckling av formatet tror vi är ett sätt att nå ett ännu bredare spann av scoutledare, som i förlängningen kan erbjuda ett bredare utbud av friluftslivsaktiviteter i den reguljära scoutverksamheten. Den ideella arbetsgrupp som tillsattes under 2014 kommer att tillsammans med projektledare driva utvecklingen av, och det löpande arbetet, kring utbildningarna.Scoutmetoden är scoutrörelsens pedagogiska fundament och utgångspunkt för vår verksamhet som syftar till att utveckla barn och unga. Scoutmetodens genomsyrar all planering, utveckling och genomförande av utbildningarna. Befintliga kursinriktningar är kajak, kanadensare, klättring och överlevnad. Vi ser möjlighet i att kunna ta fram kurser i t.ex. segling, fjäll sommar och vinter, vinterfriluftsliv, friluftsliv med häst.Parallellt med Breddat friluftsliv hoppas vi kunna fortsätta genomföra utbildningen Redo för naturen som tillgängliggör friluftslivet för unga och vuxna som befinner sig långt ifrån det idag. Utbildningarna kompletterar varandra väl och utgör en samlad kompetenshöjning och möjlighet till inspiration som vi vet att våra scoutledare behöver för att kunna tillgängliggöra hela friluftslivet för alla barn och unga.Tidsplan, 2016:JANUARI-MARS: Kontakt tas med potentiella samarbetsorganisationer. Nya kursinriktningar bestäms (t.ex. segling och fjällvandring). Kursledare rekryteras. Kursdatum bestäms, grundläggande information kommuniceras och deltagaranmälan  öppnar. APRIL: Deltagare anmäler sig. Förträff med kursledare. Kurser planeras. MAJ-OKTOBER: Kurser genomförs. Fördjupad planering inför projektets andra år. NOVEMBER-DECEMBER: Kurser utvärderas och revideras.
	Förväntade effekter: - Barn och unga får ett mer tilltalande, varierat, anpassat och utvecklande friluftsliv.- Scouterna erbjuder mer friluftsliv och introducerar fler barn och unga i detta.- Fler scoutledare lägger aktiviteter i naturen och med ett mer varierat och modernt friluftsliv.- Genom scoutledare höjer vi kompetensen hos våra scoutkårer så att vi i framtiden säkrar en naturlig introduktion till friluftslivet hos fler scoutkårer. Scoutkårerna utvecklar en bredare kompetens i friluftsteknik som inte bara bygger på tradition.- Scouterna får en starkare roll som svensk friluftslivsorganisation och utvecklas i samverkan med andra friluftslivsorganisationer.- Scouternas parallella mångfaldsarbete gör att fler barn och unga med utländsk bakgrund får en introduktion och möjlighet till fördjupning i friluftsliv, vilket ger förutsättningar för fortsatt engagemang i såväl svenskt föreningsliv som friluftsliv.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledare 50%-tjänst och admin (inkl. OH):                                               341 000Ideell arbetsgrupp, del av kostnaden                                                                 25 000Information:                                                                                                        10 000Subvention av utbildningar:                                                                             110 000
	Summa: 486 000
	Beräknat antal arbetstimmar: Projektledare, 50%
	àpris: 26 000 i månaden 
	Epostadress: gustav.ohrn@scouterna.se
	Mobiltelefon: 0766-23 25 34


