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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kryssarklubben

PROJEKT

Projektnr:

Projektnamn:

Stipendium för elever som inte har ekonomisk möjlighet att delta i
Seglarskolan

Projektstart (år/mån):

2018-01-10
Projektslut (år/mån):

2020-10-31
Projektets totala budget (kr):

300 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

100 000 2018
100 000 2019
100 000 2020

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

SXK Seglarskola

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Helene Pedersen
E-postadress:

seglarskolan@sxk.se
Telefon (dagtid):

031-293505 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att kunna erbjuda ungdomar som inte har ekonomisk möjlighet att segla med oss,
ett stipendium som finansierar större delen av deras kursavgift. På detta sätt vill vi
bidra till ökad integration i samhället och minskad segregering.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

SXK Seglarskola (nedan kallad Seglarskolan) ligger organisatoriskt under
föreningen Svenska Kryssarklubben och har bedrivit utbildning till sjöss för
ungdomar sedan 1957. För att bedriva sin verksamhet äger Seglarskolan tre fartyg
som har sin hemmahamn i Göteborg, men eleverna kommer från hela Sverige.
Seglarskolan utbildar varje år ca 300 ungdomar i sjömanskap, navigation,
sjösäkerhet, socialt ansvar och miljöhänsyn ombord i fartygen Gratitude, Gratia och
Atlantica. Fartygen, som är mellan 23 och 30 meter långa, seglar i svenska, danska,
norska, finska, baltiska, polska och brittiska vatten. Ungdomseleverna är mellan
13-18 år och ända sedan starten har kurserna varit öppna till lika delar för flickor
och pojkar.
Seglarskolans fartyg bemannas av kvinnligt och manligt befäl i åldern 18-70 år, men



den övervägande delen befälet är dock unga vuxna mellan 18-29 år. Alla arbetar
ideellt och lägger sin semester och sin fritid på sommarens seglingar och vinterns
underhållsarbete. På en kurs finns alltid en befälhavare, två styrmän, två
instruktörer, en båtsman samt en kock.
Genom att söka medel från Svenskt Friluftsliv vill vi erbjuda möjligheten att söka
stipendium för ungdomar som annars inte skulle ha ekonomi att segla med oss och
på så sätt erbjuda fler än idag att ta del av Seglarskolans utbud. Stipendiet ska vara
inkomstprövat och vi önskar möjlighet att dela ut ca 10 stipendier per sommar i tre
år. Vi avser att låta eleverna betala 1.000 kronor själva för att på så vis visa ett eget
intresse för att delta.
Genom att erbjuda ett stipendium via vår hemsida och vår facebooksida hoppas vi
nå nya deltagare. Vi kommer också aktivt att söka upp nya elever dels genom
"Gårdstensprojektet" (ett projekt vi redan har kontakt med), dels genom
integrationsseglingar som vi genomför i samarbete med Maritimt i Väst. Vi har även
prova-på-seglingar under höst och vår där vi också kommer i kontakt med nya
målgrupper.
Vi vill genom detta stipendium bredda vår rekrytering och ge fler ungdomar
möjlighet att få en utomhusvistelse med inriktning på segling, friluftsliv, fysisk
aktivitet och gemenskap under sommarlovet.

Förväntade effekter

Vårt mål är att fler ungdomar, oavsett social bakgrund, ska få möjlighet att uppleva
det maritima friluftslivet och träffa nya kamrater. Vi vill att fler ungdomar ska
komma i kontakt med hav, skärgård och den unika miljö som ett skolsegelfartyg
erbjuder i form av äventyr, gemenskap och nya vänner I förlängningen innebär en
kurs med Seglarskolan också ett naturligt sätt att delta i vår vinterverksamhet där
ungdomar och vuxna träffas under vinterhalvåret och arbetar tillsammans med
fartygen och umgås.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Stipendium 2018 100 000
Stipendium 2019 100 000
Stipendium 2020 100 000

Summa, kr: 300 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

- -

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"!


