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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 Livräddningssällskapet
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Nå ut med budskap via hemsida till mer och fler
	Projektstart årmån: 2017-01
	Projektslut årmån: 2017-12
	Projektets totala budget kr: 1 580 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 580 000              2017
	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: Susanne Rickan
	Telefon dagtid: 08-120 102 42
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Vi behöver bryta trenden av ett minskat antal besökare på hemsidan, som därför behöver en helhetsöversyn och nyutveckling av funktionalitet, utseende och användarvänlighet för att över tid ha stor betydelse för ett minskande antal drunkningar. Den behöver även uppfattas som modern och ”ligga i tiden” för att skapa trovärdighet för besökaren, tillsammans med tillförlitlig information. Idag har hemsidan en omodern layout med fast struktur som försvårar kommunikation och uppnå verksamhetens syften. Även anpassning till nya kanaler och sätt att ta till sig information krävs, till exempel bättre funktionalitet i smartphones och surfplattor för att öka tillgängligheten till vår information och stärka kunskaperna i hur man tryggt och säkert agerar i och kring vatten. Vi når inte utlandsfödda och nyanlända på ett bra sätt, utan behöver utveckla för att anpassa till olika gruppers villkor att ta till sig information.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Under 2017 kommer vi att utveckla vår hemsida som är det digitala fönstret ut mot allmänhet, politiker, föräldrar och ungdomar. Ett fönster som är en viktig del i vårt arbete för att fullfölja visionen om ”Noll drunkningar” – det vill säga att proaktivt arbeta för att rädda liv när människor är ute i naturen i och kring vatten. Verksamhetens mission är att ingen ska drunkna på grund av okunskap och hemsidan utgör en kritisk kanal för nå alla människor med utbildning, information och tips om hur man bör agera ute i naturen. Antal unika besökare på vår hemsida har stagnerat under 2016, efter att tidigare år ökat. Det innebär minskade möjligheter för SLS att nå ut till en bred allmänhet med information, utbildning och tips och råd för ett säkert friluftsliv i och kring vatten, där effekten kan bli att antalet drunkningsolyckor ökar på grund av okunskap. Därför behöver SLS förbättra hemsidan i syfte att attrahera fler besökare som ett led i att nå fler och informera och utbilda i frågor kring vattenkunskap. Antalet nyanlända personer till Sverige har ökat, vilket ställer helt andra krav på organisationens hemsida, där vi behöver utveckla för att motsvara mottagarens möjligheter att ta till sig information på ett enkelt sätt.Om inget görs, kommer utvecklingen sannolikt vara att färre och färre personer söker information hos oss, och får kunskap om hur man agerar tryggt i och kring vatten. I förlängningen kan det innebära fler drunkningstillbud. För att kunna nå våra mål kommer vi börja med en behovsanalys för att klargöra vilka behov som hemsidan behöver uppfylla för önskade effekter ska uppnås. Denna behovsanalys ligger som grund i det fortsatta arbetet med att skapa skisser och design över den nya hemsidan. Därefter sker utveckling och programering för att den nya hemsidan ska kunna fyllas med innehåll och lanseras i slutet av året. Plan 2017Januari- februari: BehovsanalysMars- april: Skisser och designMaj- augusti: ProgrameringSeptember- november: fylla med innehållDecember: Lansering
	Förväntade effekter: • Nå fler människor för att öka kunskapen och tryggheten i och kring vatten, med syftet att ingen ska drunkna på grund av okunskap. • Ökad användarvänlighet både för både svenskfödda och nyanlända i syfte att på ett lätt sätt hitta och ta till sig kunskaper om hur man vistas i och kring vatten för att skapa ett tryggare friluftsliv. • Genom att vi attraherar fler besökare på hemsidan, kommer fler att få kännedom om att vi utbildar simlärare och livräddare, vilket kan öka antalet utbildade lärare, som i sin tur innebär att fler får vattenkunskap och kan vistas i naturen på ett tryggt sätt.  • Genom att attrahera fler besökare på hemsidan, kommer vi att öka intresset för medlemskap och kan fånga upp fler potentiella medlemmar. Det innebär möjligheter till utökad direktkommunikation till fler människor som dels själva får mer kunskap, men också kan hjälpa till att sprida kunskapen kring hur man vistas i och vid vatten för ett säkrare friluftsliv.• Anpassning till surfplattor och smartphones innebär att möta besökaren i de kanaler man själv väljer, vilket ökar möjligheterna att tillgodogöra sig information om vattenkunskap där man är just då, till exempel på stranden eller ute på is på en sjö under vintern.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                    300 000krBehovsanalys                                                                                    80 000krSkiss och design                                                                                400 000krProgramering, utveckling                                                                   800 000kr
	Summa: 1 580 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: susanne.rickan@sls.a.se
	Mobiltelefon: 0769-41 14 62


