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Organisationsbidrag

Bidragssökande OrganisatiOn

Från svenskt FriluFtsliv sökta medel

ansökan upprättad av

vi har gjOrt Följande åtgärder För ett starkare FriluFtsliv

Beskrivning av verksamheten För vilken Bidrag söks

Namn
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Namn

Telefon (dagtid)
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Debattartiklar

Remissvar

Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

Annat, nämligen:
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	Bidragssäkande organisation_namn: Svenska Livräddningssällskapet
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 3 000 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2016
	Ansökan upprättad av_Namn: Karin Levin
	Ansökan upprättad av_Epostadress: karin.levin@sls.a.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 0769-411462
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Remissvar: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Uppvaktningar av rikdagsledamöter ocheller departement: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: On
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 08-12010242
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Styrelsearbete SVG, påverkansarbete, gemensamma debattartiklar, stöd i projektarbete "integration", stöd vid tankesmedjan m.m.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Svenska Livräddningssällskapet, SLS, är den organisation som står för vattenkunskap och vattensäkerhet för alla, från det minsta barnet till den äldsta vuxna, i Sverige. Med Sveriges 96 000 sjöar och 8 000 km strand är det i princip oundvikligt att vara ute i naturen utan att komma i kontakt med vatten. För att alla människor ska kunna njuta av Sveriges friluftsliv krävs det kunskap och säkerhet i vattenmiljöer. Vi ansvarar för frågorna och svaren gällande allt från vilken flytväst du ska bära på din kanottur till hur du säkert kan åka skridskor en vacker vinterdag. Utan kunskapen om hur du säkert kan njuta av vattenmiljöer blir individens/människans friluftsliv allt mer begränsat.Möjligheterna att minska antalet tillbud och olyckor ligger framförallt i att tillföra kunskap, förändra attityder och vanor i vårt beteende. Vi människor är såväl producent som konsument av olyckor. Istället för att fråga vilken risknivå som är acceptabel bör frågan istället vara, vilken säkerhet vill vi ha i vårt samhälle för att kunna berika friluftslivet? Detta är viktigt och återspeglas i alla delar av SLS arbete.Vi anser oss ha en skyldighet till - men också en förväntan på oss från samhället sida, framför allt från den enskilde individen, att värna deras rätt till ett tryggt och säkert friluftsliv där vattenaktiviteter är ett naturligt inslag. Möjligheterna att minska antalet tillbud och olyckor ligger framförallt i att, i en förlängning, ge allmänheten kunskap och att skapa trygga och säkra fritidsmiljöer.Vi genomförde en kraftfull satsning och en rad direkt riktade insatser som riktade sig till barn och ungdomar, allt i enlighet med de av oss sökta och beviljade projektmedel för projektet Livräddarkollo för barn i åldern 6-11 år. Vi har med stöd av projektmedel byggt upp ett väl fungerande koncept. Det har blivit väldigt väl mottaget av våra regionförbund och lokala klubbar och konceptet är fortsatt applicerbart på flera platser/orter, så nu vill vi gå vidare för att under kommande tre år, med start 2016 satsa på ungdomar  i åldern 10 - 17 år. För oss är det angeläget att vi kan bygga vidare på det lyckade projekt för att fånga upp den viktiga gruppen ungdomar och ge dem en meningsfull fritidsverksamhet där det kan få möjlighet att  ta del och njuta av ett säkert friluftsliv. Vi känner att det är oerhört viktigt att vi nu ser till att barn och ungdomsverksamheten lever vidare, nya verksamheter/projekt ska startas och redan befintliga ska göras oberoende av bidrag. Vi vill även under 2016 fortsätta vårt samarbete med Sjöräddningssällskapet, Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sportfiskarna och Skridskoåkarna för att informera om hur allmänheten bedriver ett säkert friluftsliv på vintern genom issäkerhet.se. Issäkerhet.se är en kunskapsportal där vi medverkande organisationer informerar om hur du ska få ut det mesta möjliga av ett säkert och tryggt friluftsliv på vintern. Enligt våra undersökningar och den respons som vi får av besökare på isäkerhetsportalen  att allmänheten uppskattar och tar del av vår livsviktiga information. Det känns oerhört angeläget att issäkerhet.se kan vidareutvecklas och fortsätta att informera och kommunicera om säkerhet vid och på isen.Mot bakgrund av denna korta beskrivning är det vår förhoppning att Svenskt Friluftsliv i sin bedömning av SLS verksamhet har en förstående och välvillig inställning till Svenska Livräddningssällskapets bidragsansökan för år 2016.
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: 


