
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Livräddningssällskapet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Junior livräddare och Youth Camp
Projektstart (år/mån):

2016/1
Projektslut (år/mån):

2018/12
Projektets totala budget (kr):

1 520 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

520 000 2016
500 000 2017
500 000 2018

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Inga

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Mikael Olausson
E-postadress:

mikael.olausson@sls.a.se
Telefon (dagtid):

08-120 102 45
Mobiltelefon:

0769-41 14 65

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill engagera ungdomar och unga vuxna och få dem att känna ett större intresse
för naturen, friluftslivsaktiviteter, allemansrätten och aktiviteter i och nära vatten.
Vi vill ge dessa personer kunskap, redskap och stöttning och genom detta få dem att
aktivera sig i vår lokala verksamhet.
Det finns ingen självklar fortsättning för unga som efter avslutad simskola/Nippers
att gå vidare inom området utan att börja tävlingssimma. Som ett naturligt steg i
fortsättningen av Livräddarkollo är att rikta sig till målgruppen unga, från 10 år och
uppåt. Vi vill ge dem en plattform att lära sig mer om vattensäkerhet och
livräddning i friluftslivet.
Med vattennära aktiviteter med inslag av friluftsliv kommer vi att lotsa unga att
fortsätta med sitt intresse.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Livräddningssällskapet har under flera år byggt upp en bra grund för att
bedriva verksamhet för barn upp till ca 10 år. Vi kallar detta för
Nippers/Livräddarkollo som vi bedrivet runt om i Sverige i flera år. Ledarna som vi



har utbildat har varit engagerade och inspirerade i arbetet och vi har sett hur våra
lokala föreningar har lyckats öka verksamheten, dels genom en tillströmning av
utbildade ledare men även då vi har kunnat skjuta till pengar genom SvF för
verksamhet lokalt.
Efter ett lyckat första år med Youth Camp 2016 i Skanör, arbeta vi vidare med att
utveckla och utöka Youth Camp under 2017 i samarbete med Norges
Livredningsellskap. Vi åkte till Norge under 2017 och nästa steg är nu att fortsätta
samarbetet med Norge. Under 2018 fördjupar vi samarbetet med Norges
Livredningsellskap och arbetet med att skapa möjligheter för fler ledare att driva
youth camp på sin hemort.
Vikten av kompetenta ledare är enorm, när man arbetar i öppet vatten med barn
och ungdomar. Att utbilda alla ledare inför Youth Camp är därför en viktig del av
projektet. Under utbildning får ledarna chansen att träffa varandra samt planera
aktiviter som ska ske under Youth Camp. Utbildningen sker tillsammans med Norge,
så att alla ledare har samma plattform att utgå från.
I utbildning ingår Svenska Livräddningssällskapets nya utbildning, Juniorlivräddare.
Utbildningen är en vidareutbildning för simlärare/livräddare riktat mot ett rikare
friluftsliv. Efter färdig utbildning kan ledarna lära deltagarna hur de kan fortsätta
ett intresse inom livräddningsverksamheten med träning och aktiviteter som både
kan användas inne och ute.
Genom Youth Camp, ett läger som är till för de större barnen (från 10 år),
tillsammans med ett utbyte med Norge kan vi väcka intresse och visa att det finns
möjlighet att utveckla sitt engagemang för friluftsliv vid vatten. Youth Camp ska
vara en mötesplats för unga där de träffas och har utbyte med andra som också har
ett intresse av vatten, friluftsliv och uteaktiviteter.
Alla ledare genomgår "Trygga möten-utbildningen" som handlar om barns rätt och
vuxnas ansvar samt Friend´s "stoppa mobbning-utbildning".
Genom det nordiska samarbetet i projektet som är viktigt för oss, får vi möjlighet att
ta del av deras forskning och kunskap inom kallt vatten. Dessutom stärker
aktiviteten det Nordiska friluftslivs samarbetet i stort.

Förväntade effekter

Utöka vårt framgångsrika Youth Camp med att vända oss till nya målgrupper. Ha en
naturlig fortsättning för unga att fortsätta sitt intresse inom vattensäkerhet,
livräddning och friluftsliv. Ge dem en arena att engagera sig med likasinnade och få
utöva uteaktiviteter och friluftsliv i närheten av vatten.
Få barn och ungdomar att ta del av det svenska friluftslivet på ett säkert sätt.
Genom att stimulera till utomhusverksamhet både i naturen och i vatten kan vi
hjälpa barnen att förstå vikten av säkerhet i vår natur, men även ge dem möjlighet
att påverka sin situation. Då de kan livrädda sig själv och sina vänner kan de njuta
av vad friluftslivet har att erbjuda. Detta ger dem möjlighet att ta vara på alla de
aktiviteter som friluftslivet erbjuder i vattenmiljöer, allt från åka skridsko till att
paddla kajak eller fiska.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledning 50 000
Junior livräddare utbildning 10 pers 50 000
Utbyte med Norge, förberedelser 75 000
youth camp 120 000
Material 25 000
Uppstartsstöd lokalt 100 000
Administration 80 000

Summa, kr: 500 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

223 450



Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

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


