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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Scouterna
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

”Tillgänglig scoutverksamhet för fler”- från flykt till trygg och rolig fritid i hela Sverige
Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016/01

2018/12

8 400 000kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

2 100 000

Avser bidragsår

År 1

Belopp, kr

2 100 000

Avser bidragsår

År 2

Belopp, kr

4 200 000

Avser bidragsår

År 3-4

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Nakima Ackerhans Schreiber

Nakima.ackerhans@scouterna.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0766232528

0766232528

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
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 scouting som gemensam nämnare.
Scouterna vill erbjuda en trygg fritid för barn och unga i hela Sverige, på kort och lång sikt. Det tror vi att vi gör bäst genom att arbeta långsiktigt och
nära med den lokala scoutverksamheten. Genom att stötta lokalt engagemang och stärka unga ledare. Under projektets första år har fokus varit på
att utreda och se över var trösklarna finns in i verksamheten och hur vi kan göra för att sänka dom. Vi har metodutvecklat inom tillgänglighet och
mångfald och fokuserat på att börja sprida och förankra metoderna i rörelsen. Vi har i och med detta projekt haft möjlighet att metodutveckla,
påverka och testa nya sätt att göra scouting på, i flera verksamhetsområden vilket verkligen kan skapa förändring.
Under första året har vi haft möjlighet att utreda och starta igång breda satsningar som vi nu ser fram emot att kunna fortsätta med under 2017 och
framöver.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vänligen se bilaga för ansökan i sin helhet.
Projektets målsättningar i korthet
Verksamhetsområden och genomförande
Scouterna vill erbjuda en trygg fritid för barn och unga i hela Sverige, på kort och lång sikt. Det
tror vi att vi gör bäst genom att arbeta långsiktigt och nära med den lokala scoutverksamheten.
Genom att stötta lokalt engagemang och stärka unga ledare.
Under projektets första år har fokus varit på att utreda och se över var trösklarna finns in i
verksamheten och hur vi kan göra för att sänka dom. Vi har metodutvecklat inom tillgänglighet
och mångfald och fokuserat på att börja sprida och förankra metoderna i rörelsen vilket verkligen
kan skapa förändring.
Vi har under 2016 haft glädjen att även beviljas medel på andra håll, främst med fokus på att
möta nyanlända Vi har därför, i det här projektet, valt att under 2017 satsa ännu mer riktat för att
stärka upp och tillgängliggöra verksamheten inom utbildning, arrangemang och scoutverksamhet
på fler sätt än ett. För att på så vis öpnna upp Scouterna för fler barn och unga med fokus på att
du inte ska behöva ha en stark privatekonomi eller lång erfarenhet av svenskt föreningsliv.

Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan vara med
Att 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.
Tillgängliga utbildningar för engagerade ledare
Att 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 fler
Att 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 unga
Att 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
Förväntade resultat och effekter av den verksamhet som presenterats ovan
Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan vara med
Genom 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”.
Då vi under 2017 fokuserar på att sprida information och metoder för att stötta scoutkårer och medlemmar att öppna upp sin verksamhet för fler, skapar vi en verksamhet som
passar fler samt en väg in i det etablerade föreningslivet. Många unga får genom våra samarbeten scoutkårer emellan och med nya aktörer i deras lokalsamhälle möjligheten att
testa olika sätt att göra scouting.
Tillgängliga utbildningar för engagerade ledare
Unga 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. Med stöd av de nya verktygen och metoderna som ska implementeras under 2017 kan Scouternas mångfalds- och integrationsarbete bli en ännu starkare
etablerad och integrerad del av Scouternas utbildningar.
Tillgängliggöra friluftslivet för fler
Unga 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. Vi kommer
under 2017 att ha ett ökat fokus på att informera och visa på att det finns ett tillgänglig tätortsnära natur och friluftsliv, och ett aktivt friluftsliv kan bedrivas nära din vardag. Detta
kommer resultera i att fler barn och unga kommer att få en nyfunnen trygghet när de upptäcker sitt närområde såväl som hela den natur vi har omkring oss. Friluftslivet
tillgängliggörs för alla de många som står långt ifrån det idag.
Upplevelser utöver det vanliga för fler unga
Ungdomar 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. Genom att vi
tillgängliggör vår verksamhet för fler genom kompetensutveckling, behovsanalyser, utbildningar och praktiska lösningar kan vi ge ännu fler barn och unga möjligheten till något
extraordinärt.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Se bilaga

Summa

2 100 000kr
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

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.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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