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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)
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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: 4
	Projektnamn: PaddlePower
	Projektstart årmån: 2017/januari
	Projektslut årmån: 2019/december
	Projektets totala budget kr: 696.500 Kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 365.500 kr           2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 165.500 Kr             2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 165.500                  2019
	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: En svensk version av PaddlePower, som är ett "ungdomsanpassat" Paddelpass som ger fler delsteg på vägen fram mot en kunnig kanotist som har med sig kunskap om miljö, teknik och säkerhet. Det blir en tydligt strukturerat material för barn- och ungdomsverksamhet. Syftet är att skapa än bättre förutsättningar att få både ett livslångt intresse för paddling och en stabil grund till ett respektfullt förhållningssätt mot miljön genom hela livet. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Paddelpasset erbjuder föreningar eller andra aktörer, på grupp- och/eller individnivå, ett verktyg för att skapa en bra verksamhet där aktiva kanotister i alla åldrar kan hitta utmaningar att utvecklas genom. Paddelpasset som koncept skapar och styr mot en verksamhet där kanotisten själv får en kontinuerlig utbildning och progression genom sin egen delaktighet och kompetens.Paddelpasset har fått genomslag i ett antal föreningar och även inom andra organisationer som vi samverkar med, ex. Friluftsfrämjandet, Skog & ungdom och Scouterna. Konceptet används även av ett antal av de kommersiella aktörer vi har knutna till oss via vårt arbete med ”Godkänd Kanotcentral”.Vi ser dock ett behov av att differentiera Paddelpasset så att det införs fler steg för att mer kontinuerligt stimulera barn och ungdomar att utveckla sina kunskaper. Stegen i paddelpasset med relativt stora skillnader i krav mellan de olika nivåerna kan upplevas för stort för ungdomarna som då riskerar att känna ett misslyckande istället för att kontinuerligt känna att de lyckas. Genom att vi kompletterar med 10 steg i ett system vi just nu har arbetsnamnet PaddlePower på kan vi nå målet. Det finns stora möjligheter att låta Paddelpasset utgöra ytterligare en ”formell” väg att utvecklas. Särskilt för alla de ungdomar som väljer friluftsinriktning och inte tävling. Vi vill komplettera den pågående satsningen som är framgångsrik (mycket tack vare det stöd vi tidigare fått av Svenskt friluftsliv) genom att ge våra föreningar ytterligare verktyg att stimulera vår unga paddlare. PaddlePower är ett material som kommer från Storbritannien och som även Danmark framgångsrikt har använt ett par år. De kände samma behov som vi nu ser att komplettera paddelpasset med fler steg för de unga kanotisterna. Vi vill översätta materialet anpassa det till svenska förhållanden och få ut det i föreningsverksamheten för att användas i skarpt läge. Tillsammans med materialet vill även ta fram en film där vi visar på bredden inom svensk kanot, gemenskapen och glädjen i att tillhöra en klubb och utmaningen och äventyret att få komma ut på vattnet och uppleva naturen. Men som även beskriver Paddle Power och progressionenen upp mot ett grönt Paddelpass(som idag är nivå 2 av 5 steg). Förutom att ”belöna” nådda Paddelpassnivåer med gult eller grönt Paddelpass vill vi att ta fram 10 olika ”Paddle Power armband” som de aktiva får när de når nya nivåer inom PaddlePower.Paddelpasset har 3 grundpelare - miljö, teknik och säkerhet. Repetition är kunskapens moder och en effekt vi tror oss uppnå är inte minst att kunskapen om allemansrätten och kunskapen om och uppträdande i naturen ökar. Med PaddlePower får vi en ypperlig möjlighet att ”barn- och ungdomsanpassa” Allemansrätten, naturligt väva in kunskaperna kring hur vi vårdar miljön som utgör vår arena. Huvudmålet är att få både ett livslångt intresse för paddling och en grund till ett respektfullt förhållningssätt mot miljön genom hela livet.De aktiviteter vi vill genomföra under 2017-2019 består av:• Med utgångspunkt i det brittiska och danska materialet Paddle Power framställa ett svenskt material där Paddelpasset anpassas än mer för barn och ungdomar och delas upp i tio olika nivåer i progressionen upp mot grön nivå som bygger på samma principer miljö, teknik och säkerhet.• Komplettera vita, gula och gröna Paddelpass med armband i de olika färgerna som de aktiva får när de når de 10 nivåerna i PowerPaddle.• I fem utvalda föreningar/år fokuserat jobba för att implementera PowerPaddle i deras verksamhet för barn och unga.• I dessa fem föreningar utbilda minst två examinatorer/förening på Grön nivå i Paddelpasset• I dessa fem föreningar dela ut minst 50 st Vita Paddelpassoch 50 PaddlePower armband.• I dessa fem föreningar examinera minst 75 st barn och ungdomar på Gul nivå i Paddelpasset, med en progression via Paddle Power.• I dessa fem föreningar examinera minst 25 st barn och ungdomar på Grön nivå i Paddelpasset, med en progression via Paddle Power.
	Förväntade effekter: - 15 föreningar som jobbar med PaddlePower som struktur för deras barn- och ungdomsverksamhet. - början på en nationell modell kring hur vi jobbar med barn och ungdomar, såväl kring teknik och säkerhet som miljö.- större möjlighet att samverka även med andra organisationer som har paddling för barn och ungdomar i sin verksamhet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: • Kostnad för en projektledare på 20 % av en heltid =                                       115 000 kr• Kostnad för framställning av PPmaterial (film och häfte), layout och tryck =   200 000 kr.• Kostnad för Paddle Power armband = 150 * 20 kr =                                            3 000 kr• Kostnad för fem uppstartsträffar i utvalda föreningar = 5*5000 kr =                   25 000 kr • Kostnad för examinatorsutbildning i föreningarna, minst 10 personer/år    = 10 st*1500 kr/st =                                                                                            15 000 kr• Kostnad för Paddelpass: 150 * 50 =                                                                      7 500 krSumma år 1                                                                                                           365 500 krår 2 och år 3 • Kostnad för en projektledare på 20 % av en heltid =                                           115 000 kr• Kostnad för Paddle Power armband = 150 * 20 kr =                                               3 000 kr• Kostnad för fem uppstartsträffar i utvalda föreningar = 5*5000 kr =                      25 000 kr • Kostnad för examinatorsutbildning i föreningarna, minst 10 personer/år    = 10 st*1500 kr/st =                                                                                               15 000 kr• Kostnad för Paddelpass: 150 * 50 =                                                                        7 500 krSumma per år år 2 och år 3                                                                                   165 000kr
	Summa: 365 500 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 368
	àpris: 312,50
	Epostadress: gs@kanot.com
	Mobiltelefon: 070 667 57 04


