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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Scouternas uppdrag: Scouterna ger barn och unga från alla delar av samhället
möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig
själva.

Alla barn och unga har rätt till en trygg tillvaro och ett sammanhang på den plats
där de bosätter sig, om det så är kort- eller långsiktigt, och vi har alla ett ansvar i
att vara med och skapa den tryggheten och de mötesplatserna. I Scouterna finns en
bred barn- och ungdomsverksamhet, vi är övertygade om att vi kan vara med och
skapa de möten som behövs för att en öppen och trygg tillvaro ska vara självklar för
alla som bor i Sverige. Scouterna finns överallt, från storstad till landsbygd, från
små städer till stora byar. Så ser det ut i stora delar av världen, vilket innebär att
människor som levt både lång och kort tid i Sverige alla kan ha Scouting som
gemensam nämnare.



Under de senaste åren har Scouterna lagt stort fokus på metodutveckling kring
nystartad scoutverksamhet. Nu är det dags att öppna upp all scoutverksamhet och
tillgängliggöra föreningslivet och friluftslivet för många fler barn och unga. Under
2016 inleddes projektet ”Tillgänglig scoutverksamhet för fler” som brett satsar på
att öppna upp och tillgängliggöra Scouterna för fler barn och unga. 2016 års fokus
var att utreda och starta igång breda satsningar för att under 2017-2019 kunna
fokusera på att testa, genomföra och förankra dessa.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vänligen se bilaga för ansökan i sin helhet.

Scouterna vill erbjuda en trygg fritid för barn och unga i hela Sverige, på kort och
lång sikt. Det tror vi att vi gör bäst genom att arbeta långsiktigt och nära den lokala
scoutverksamheten. Genom att stötta lokalt engagemang och stärka unga ledare.
Under projektets första år har fokus varit på att utreda var trösklarna finns in i
verksamheten och hur vi kan göra för att sänka dom. Vi har under 2017
metodutvecklat inom tillgänglighet och mångfald och kommer därför under 2018
fokuserat på att påbörja spridning och förankring av metoderna i rörelsen vilket
verkligen kan skapa förändring. Att arbetet har pågått under en längre tid har gett
oss förutsättningar att dra slutsatser kring vilka satsningar som ger bäst resultat
och gett oss en god bild av vilka utmaningar som behöver adresseras.

Femstegsmodellen som vi har tagit fram som ett verktyg och stöd för oss att
välkomna fler i Scouterna. Modellen går ut på att reflektera och diskutera allt från
vem som nås av Scouterna till vilka som stannar kvar modellen har testats brett i
hela rörelsen under 2017. Det som blir tydligt i samband med femstegsmodellen är
att det finns ett vist motstånd inom rörelsen när det kommer till de förändringar
som femstegmodellen belyser. Det blir också tydligt att det fortfarande finns
kunskapsluckor i organisationen inom normkritik och tillgänglighetsarbete. För att
kunna bemöta detta motstånd och stärka kunskapen i dessa frågor kommer fokus
under 2018 ligga på att förankra och sprida femstegsmodellen metodiskt i rörelsen.
Vi kommer under 2018 även att fortsätta att utveckla och förankra hållbara
lösningar för nystartad verksamhet och lokal samverkan. Den metod med fokus på
lokala samarbeten som vi utvecklat för att bygga nystartsarbetet under projektets
första två år, kommer vi fokusera på att förankra under 2018. Vi kommer därför
fokusera på att stötta lokalt engagemang fortsatt på två fronter, både genom stöd
till nystartade kårer samt hur nystartad och etablerad verksamhet kan samverka
genom att den etablerad verksamhet öppnar upp för fler.

Förväntade effekter

2.1 Scoutverksamhet på fler sätt än ett, där alla kan vara med
Genom att göra scouting på olika sätt, för olika målgrupper och åldrar,
tillgängliggör vi scoutverksamheten och friluftslivet för fler än bara de som gillar att
”det är som det alltid varit”. Då vi under 2018 fokuserar på att sprida
femstegsmodellen för att stötta scoutkårer och medlemmar att öppna upp sin
verksamhet för fler, skapar vi en verksamhet som passar fler och ger en väg in i det
etablerade föreningslivet.

2.2 Tillgängliga utbildningar för engagerade ledare
Unga och vuxna stärks i att ta plats i scoutverksamheten och i friluftslivet. På så sätt
öppnas scoutrörelsen upp för fler som kanske annars inte tar sig ton i
genomförandet och utvecklandet av verksamheten. När utbildningarna breddas och
tillgängliggörs, bland annat genom verksamhet på fler språk än svenska, skapas
möten mellan unga och vuxna som annars inte skett. Med stöd av de nya verktygen
och metoderna som ska implementeras och förankras under 2018 kan Scouternas
mångfalds- och integrationsarbete bli en ännu starkare etablerad och integrerad del
av Scouternas utbildningar för att på sikt tillgängliggöra verksamheten för fler barn
och unga partiskt och ekonomiskt.

2.3 Tillgängliggöra friluftslivet för fler



Unga och vuxna som varit scouter lång eller kort tid och bott i Sverige lång eller
kort tid får tillsammans tillgång till friluftsliv och svensk natur genom trygga
utbildningar. Vi kommer under 2018 att ha ett fortsatt ökat fokus på att informera
och visa på att det finns tillgänglig tätortsnära natur och friluftsliv, och ett aktivt
friluftsliv kan bedrivas nära din vardag. Detta kommer resultera i att fler barn och
unga kommer att få en nyfunnen trygghet när de upptäcker sitt närområde såväl
som hela den natur vi har omkring oss.

2.4 Upplevelser utöver det vanliga för fler unga
Ungdomar som engagerar sig i nya eller gamla scoutkårer runt i landet erbjuds en
möjlighet till något extraordinärt. En upplevelse där barn och unga stärks, får lära
känna ungdomar från hela Sverige och inspireras till ett fortsatt lokalt engagemang.
När de har varit iväg kommer de hem med ny kunskap och ett större
självförtroende. Satsningen riktar sig till alla scouter, nya som gamla, men med
fokus på tillgänglighet och bredd, och skapar därför de möten vi behöver för att
kunna utveckla Scouterna och samhället vidare tillsammans.

2.5 Utveckla och förankra hållbara lösningar för nystartad verksamhet
Scouterna har pilot-testat nya sätt att göra scouting på genom nya samarbeten.
Scouterna har verktyg och rutiner för att på sikt tillgängliggöra verksamheten för
fler barn och unga praktiskt och ekonomiskt. Genom stärkt lokal samverkan hittar vi
grunden till en självklar lokal integration med ägandeskapet hos unga värdedrivna
ledare. Samtidigt bygger vi gemenskap och stolthet i våra föreningar och öppnar för
en breddad syn på deltagande, medlemskap och samarbete.
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