
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kryssarklubben

PROJEKT

Projektnr:

20165
Projektnamn:

Kryssis
Projektstart (år/mån):

2017-01-01
Projektslut (år/mån):

2018-12-31
Projektets totala budget (kr):

818 600

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

196 300 2018
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Hanna Lindvall
E-postadress:

stockholmskretsen@sxk.se
Telefon (dagtid):

08-7162250
Mobiltelefon:

073-6422953

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att få så många barn som möjligt oavsett ekonomiska förutsättningar att komma ut
på vattnet och lära sig regler, sjövett och allemansrätten. Att så många barn som
möjligt får chansen att få gå på läger med andra barn. Barnen i detta projekt
kommer från hem där man inte har de ekonomiska förutsättningarna för att skicka
sina barn på läger, för dem är Kryssislägret en möjlighet. Genom att vi tagit kontakt
med Fryshuset så har vi kommit i kontakt med barn som aldrig annars skulle kunna
komma ut på sjön.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Dagläger kommer att bedrivas på Hundudden på Djurgården, precis som de läger
som vi tidigare fått bidrag för av Svenskt Friluftsliv. Vi har nu utvecklat
verksamheten tack vare Svenskt Friluftsliv och tack vare Fryshuset som har
förmedlat kontakten till barn vars föräldrar inte har de ekonomiska
förutsättningarna att skicka barnen på läger. Samarbetet med Fryshuset har
fungerat mycket bra och även de vill gärna fortsätta samarbetet.

Barnen får gå gratis på lägren, som håller på mellan kl 9-16 i fem dagar. Vi har
försett dem flytväst och det som de behöver för att närvara, till exempel regnkläder
och stövlar om de saknat det. Sommaren 2016 organiserade vi två läger, ett för 9-10
åringar och ett för 11-12-åringar. Det har varit en väldigt lyckad satsning. Ett citat
från en mamma: "Hej mitt i sommaren, mina barn fick plats på seglarlägret på



Djurgården förra veckan – jag vill tacka från djupet av mitt hjärta för att ni gav dom
den möjligheten!!! <3 Dom har haft det helt underbart – roligt, lärorikt, busigt och
spännande! Att ledarna var fantastiska och solen sken hela veckan ser jag som en
bonus J"

Vi vill nu utveckla verksamheten och erbjuda fler att få delta i dessa läger, precis
som sina kompisar. Om bidraget tillåter så vill vi gärna utöka verksamheten då
efterfrågan varit så stor.

Organisation: Kryssis styrs av Stockholmskretsen och organiseras genom vårt
kansli. De instruktörer som tjänstgör har en god utbildning och en gedigen egen
erfarenhet inom båtlivet. Olika ledare har olika bakgrund, några har tidigare arbetet
inom vår organisation på Malma Kvarn, några inom sjöscouterna, några har gått på
Marina Läroverket där de bland annat får en mycket gedigen säkerhetsutbildning
samt utbildning i navigation och sjövana.

Sv. Kryssarklubben Stockholmskretsen bidrar med volontärtimmar för för- och
efterarbete till lägren, till exempel planering av lägren samt att underhålla båtarna,
transport och sjösättning/vinterförvaring av båtar. Kryssarklubben bidrar även med
materiel i form av båtar, segel och annan utrustning.

Förväntade effekter

Under 2016 genomfördes 2 kurser med 20 elever i samarbete med Fryshuset.
Samarbetet med Fryshuset har varit en framgångsfaktor i projektet eftersom det
tidigare varit mycket svårt att nå ut till målgruppen.

Under 2017 och 2018 planerar vi att utbilda 40 elever per år. Vi förväntar oss att
barn som annars inte får den möjligheten får komma i kontakt med sjöliv och
segling. Det kommer ge dem nya erfarenheter av friluftsliv, ombyte av miljö, och
nya kompisar. De kommer också få känna sig säkra på sjön vilket inbjuder till
ytterligare utforskande och kanske en ny hobby? Kort sagt kommer många av dessa
barn få minnen och erfarenheter som kommer att vara med dem resten av livet och
förhoppningsvis påverka dem på ett positivt sätt, med en större öppenhet och
nyfikenhet inför mer friluftsliv.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Personal 72 800
Arbetsgivaravgifter 23 000
Information, admin,kontakter med Fryshuset 33 500
Flytvästar och ev. regnkläder samt mat åt barnen och ledare 20 000
Handledning och utbildning av ledare 20 000
Underhåll av båtar och annan utrustning, bränsle etc 27 000

Summa, kr: 196 300

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

21 dagar x 8 timmar x 5 ledare= 840 65 kr/timme och person+ sociala
avgifter

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"!


