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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 Kanotförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Säker Paddling
	Projektstart årmån: 2016/Januari
	Projektslut årmån:  2018/December
	Projektets totala budget kr: 260.750 Kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 164.500 Kr           2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 80.000 Kr             2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 16.250 Kr               2018
	Namn_2:  
	Organisation: 
	Belopp kr:  
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Anders Danielsson
	Telefon dagtid: 0155 20 90 86
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att öka kunskaperna om säker paddling och inspirera till friluftspaddling genom att etablera en utbildning i Grundläggande säkerhet och räddningsteknik för paddling. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundVi har under senare tid sett en ökning av antal paddlingsrelaterade incidenter och olyckor. Dessa hade i de allra flesta fall kunnat undvikas genom att ledarna haft grundläggande kunskaper i säkerhet och räddningsteknik. Paddling är lättillgängligt och okomplicerat, alla ska kunna komma ut på våra svenska vatten utan expertkunskaper. Det kan vara en slump att fler incidenter skett 2015. Men vi vill förebygga eftersom vi ser risker. En är att grupper med bristande kunskap väljer förhållanden som riskerar att leda till incidenter över den kunskapsnivå som gruppen har, en annan  är att organisationer drar öronen åt sig av alla händelser som rapporteras i media och därför avstår från att paddla med barn och ungdomsgrupper. Båda scenariorna är olyckliga och vi vill gör vad vi kan för att undvika dem. Vår önskan är att med en utbildningsinsats se till att ge ledare och kanotister de kunskaper som behövs och att samtidigt inspirera till mer friluftspaddling.Vi har under året gjort en undersökning av intresset för denna typ av utbildning, hos t ex kyrkan, kanotcentraler och fritidsledarutbildningar och funnit att det finns goda förutsättningar att få respons på genomförandet ute i landet.Genomförande1) Utveckling av kurskonceptet och framtagande av utbildningsmateriel.Utbildningen är tänkt att vara 8 timmar. Vi behöver ta fram en utbildningsplan med tydligt beskrivet innehåll och genomförande. Dessutom utbildningsmateriel i form av utbildarhandledning, powerpointpresentation och ett kurshäfte för deltagarna att ta med sig hem efter genomförd utbildning. Preliminärt kursinnehåll: Risker & möjligheter, Riskbedömning och riskhantering (inkl. Kanotförbundets praktiska riskbedömningsmodell), Träning i beslutsfattande och räddning (STOP, Prioritering av insats samt Räddning från land), Räddningstekniker på vattnet (Bogsering, Självräddning, Kamraträddning)2) Utbildning av 15 instruktörer inom kanotförbundet.Denna utbildning är riktad till redan etablerade instruktörer med erfarenheter av att genomföra ledarutbildningar. Under två dagar lär de sig kurskonceptet och hur de ska hålla utbildningar i sin tur. Utbildningen genomförs vid två tillfällen med 7-8 deltagare/tillfälle. Efter en första säsong genomförs en ledarsamling där vi under en dag utvärderar och utvecklar kursen utifrån gjorda erfarenheter.3) Utbildarna genomför kursen ”Grundläggande säkerhet och räddningsteknik” lokalt.- Målgrupper är lärare, konfirmandledare, kanotcentraler, idrottsledare, fritidsledare, lärarutbildare samt naturguideutbildningar.- Marknadsföringsinsatser genomförs lokalt av de utbildade instruktörerna och från centralt håll av Kanotförbundets projektansvarige.Vi gör en utvärdering under året för att ta nästa steg till 2017 då vi utbildar fler instruktörer och får ytterligare spridning av utbildningen. För 2018 genomför vi utbildningen igen, då med färre deltagare och ökad självfinansiering för att sedan finnas med som en integrerad del i det kontinuerliga utbildningsutbudet. 
	Förväntade effekter: 1) Etablering av utbildningen ”Grundläggande säkerhet och räddningsteknik” bland de som redan är aktiva som kanotledare kommersiellt och i föreningar.2) Att utbildningen ska vara känd bland de som tar ut ungdomsgrupper på paddling inom skola, kyrka och föreningsliv.3) 15 utbildare som under 2016 hållit 1 utbildning var med minst 5 deltagare på varje utbildning = 75 personer som genomgått utbildningen. Ifall dessa 75 tar ut en grupp med 20 ungdomar har vi gjort paddlingen tryggare för 1500 ungdomar under det första året. Till 2017, med ytterligare 15 utbildare motsvarar det lågt räknat totalt 225 deltagare = 4500 säkrare barn/ungdomar.4) Med ledare som lärt sig säker paddling är ett förväntat resultat att deras ungdomar också får lära sig grundläggande säkerhet & räddning under sin paddeltur, något de har nytta av genom hela livet.5) Ytterligare en effekt är de utbildade instruktörerna fortsätter arrangera utbildningen genom naturlig efterfrågan som en del i sin regelbundna verksamhet.Vår önskan är att alla som tar ut en grupp i kanotpaddling har med sig de kunskaper som omfattas av denna utbildning.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Del 1: Kursutveckling   Layout, tryckkostnad:                                                                                                                                5.000 kr   Arbetstid, 80 timmar:                                                                                                                               25.000 krDel 2: Instruktörsutbildning, 15 personer   Lokaler, resor, mat och boende, två dagar, två grupper samt uppföljning (3500 kr/person):                 52.500 kr   Utrustningskostnader (olika säkerhetsutrustning att prova och visa upp, kanoter):                                  7.000 kr   Marknadsföring, administration och arvoden för genomförande av instruktörsutbildning, 160 timmar:  50.000 krDel 3: Genomförande av ”Grundläggande säkerhet och räddningsteknik för paddling”,   Arbetstid för marknadsföring, att koordinering och administration, 80 timmar:                                      25.000 kr   Instruktörernas arvoden finansieras med deltagaravgifter.Del 4: Instruktörsutbildning omgång 2, 2017. Enligt Del 2 ovan.   Egenavgifter tas ut till delfinansiering. Lokaler, resor, mat och boende, 15 personer:                           25.000 kr    Arbetstid, 160 timmar:                                                                                                                             50.000 kr   Utrustning:                                                                                                                                                 5.000 krDel 5:Stöd till ledarutbildning men endast till mindre subvention                                                               10 000 kr          Arbetstid 20 timmar                                                                                                                            6 250 kr
	Summa:  260.750 Kr
	Beräknat antal arbetstimmar:  420
	àpris:  312,50 Kr
	Epostadress: gs@kanot.com
	Mobiltelefon: 070 667 57 04


