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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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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: Svenska Kanotförbundet
	Projektnr: 5
	Projektnamn: Paddling för nyanlända
	Projektstart årmån: 2016/Januari
	Projektslut årmån:  2016/December
	Projektets totala budget kr: 180.000 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 180.000 kr            2016          
	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: Anders Danielsson
	Telefon dagtid: 0155 20 90 86
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att erbjuda nyanlända flyktingungdomar meningsfull fritid och en länk till paddling och engagemang i föreningslivet. Att prova en modell för rekrytering av nya kanotister och ledare från gruppen nyanlända ungdomar. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet genomförs i samarbete med lokala kanotföreningar och vänder sig till nyanlända ungdomar i klass 8 och 9. Vi kommer i en första omgång samverka med två föreningar.Inledningsvis genomförs en helgaktivitet som kick-off för gruppen nya kanotister tillsammans med ledare från kanotklubbarna. Under denna helg ingår paddling och friluftsliv, med boende inomhus.Därefter finns 7 inbokade träningstillfällen på kanotklubbarna, med samma ledare som medverkar under hela projektet. Under dessa träningar stärks relationerna med klubben och deltagarna lär sig mer om paddling och föreningsverksamhet.För de ungdomar som önskar genomförs under våren/försommaren en ledarutbildning under två helger. Genom ledarutbildningen ges deltagarna möjlighet att bidra till, påverka och bygga föreningens fortsatta utveckling. Som enskild paddlare räcker flytväst gott, medan man till steget som ledare behöver simkunnighet. Därför vill vi inom projektets ram ge möjlighet till simundervisning för de som är intresserade.Sommaren/hösten 2016 får gruppen nyutbildade ledare i uppdrag att tillsammans med sina klubbtränare hålla i paddlingsaktiviteter för yngre barn. Detta stärker de nyutbildade ledarna och kan även inspirera dem att komma med ytterligare i föreningsverksamheten.Som en sista del i projektet tar gruppen ledare under hösten ut en grupp nybörjare på en heldag med paddling, liknande den kick-off de själva var med om under våren ett halvår tidigare.Projektet utvärderas, rapporteras och beräknas ta ny ansats på flera platser i landet under våren 2017. 
	Förväntade effekter: 25 nyanlända flykting-ungdomar har lärt sig paddla och fått fina naturupplevelser. Ett antal av dessa har även fortsatt delta i föreningens verksamhet på regelbunden basis.Målsättningen är att 6 nya ledare är utbildade och är aktiva i en kanotförening och därigenom även påverkar och inspirerar andra till friluftsliv och föreningsengagemang.Erfarenheterna av projektet sprider sig och genererar nya liknande projekt i fler föreningar vilket breddar verksamheten och ökar mångfalden i kanotförbundet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Arvodering av 5 lokala ledare som genomför 20 timmar kick-off,14 timmar träningstillfällen och sista heldag 8 timmar med 25 ungdomar:      40.000 krKick-off med resor, boende, mat och kanoter, 2000 kr/person:                       60.000 krLedarutbildning för de nya ledarna: 3000 kr/person, 6 personer                     18.000 krSimundervisning för blivande ledarna:                                                             12.000 krInsats från kansliet med planering, rekrytering, stöd undergenomförandet och utvärdering,160 timmar:                                                    50.000 kr
	Summa:  180.000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar:  170 ledartimmar / 160 projektledningstimmar
	àpris:  187,50 kr / 312,50 kr
	Epostadress: gs@kanot.com
	Mobiltelefon: 070 667 57 04


