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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Möjliggöra så att fler barn och ungdomar i norden får möjlighet att delta i lokala
Youth Camps ledda av certifierade ungdomsledare, med utgångspunkt i ett
förebyggande säkerhets- och trygghetsperspektiv, för att få fler att ta del av svenskt
frilufsliv i, på och vid vatten.
Bakgrund
Svenska Livräddningssällskapet(SLS) har stor sakkunskap på området
vattenlivräddning och har som ambition att bredda organisationens
utbildningserbjudande. För att kvalitetssäkra processen är det nödvändigt att
säkerställa att våra ungdomsledare får en bred och gedigen grundutbildning.
Som ideell organisation har vi stora utmaningar att möta ökade krav från
allmänheten avseende kompetensen hos våra engagerade ungdomsledare. För att
svara upp mot dessa krav behöver SLS stärka grundkompetens utifrån sakkunskap,
bemötande, pedagogik och metodik hos organisationens ledare. Genom att skapa en
utbildning för ungdomsledare med utgångspunkt i ett vattensäkerhetsperspektiv i
kombination med bemötande, pedagogik och metodik, är vi övertygade om att vi kan
skapa nya utbildningskoncept såväl som utveckla befintliga. Efter genomförd
utbildning har regionförbund och/ eller lokalförening ansluten till SLS, som kan
uppvisa minst två certifierade ungdomsledare, möjlighet att söka medel för att

starta lokala Youth Camp.
SLS har under flera år byggt upp en 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.
Sedan 2016 har Svenska Livräddningssällskapet framgångsrikt, tillsammans med
Norges Livredningselskap, med stöd av Svenskt Friluftsliv årligen genomfört ett
Youth Camp. Det har syftat till att sprida kunskapen om vattenlivräddning till
ungdomar i Sverige och Norge. Efter tre lyckade år med Youth Camp har vi kommit
fram till följande viktiga slutsatser;
1. Konceptet Youth Camp är lyckat utifrån innehåll och genomförande och
verksamheten är efterfrågad ute i landet, men, organisationens regionförbund och
lokalföreningar efterfrågar i större utsträckning att genomföra Youth Camps på
hemmaplan.
2. Vi behöver finna en gemensam plattform för våra ungdomsledare för att möta/
svara upp mot följande:
a) Pedagogiska såväl som metodologiska utmaningar.
b) Högre förväntningar från deltagarna
c) Ökade krav från föräldrar och vårdnadshavare till deltagare.
d) Att strukturellt säkerställa att i större utsträckning kunna tillvarata olika
deltagares särskilda funktionsvariationer.
e) Att stärka organisationens ”vi-känsla” via en gemensam utbildning
grundutbildning.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Var genomförs ledarutbildningen
Exempelvis livräddarstation; Tofta, Skanör, Tylösand etc
Vilka ska utbilda kommande ungdomsledare
Utbildare
SLS huvudinstruktörer inom respektive område simlärare och/ eller pool-livräddare,
kvalitetssäkrad instruktör/ ledare från respektive organisation
Partners
Exempelvis; Nordiska Livräddningsorganisationer, HLR-rådet, RFSL, Friends, SISU,
Bosön Idrottsfolkhögskola mfl
Vad innehåller ledarutbildningen
Exempel på innehåll: SLS som organisation och värdegrund, Vattenlivräddning,
HLR, Första hjälpen, Pedagogik, Utomhuspedagogik, Allemansrätten, Barn i behov
av särskilt stöd, HBTQ, Krisstöd, Säkerhet samt erfarenheter från Youth Camp.
Vem kan delta på ledarutbildning
Förkunskaper: För att kunna delta på ledarutbildningen behövs grundläggande krav
i vattenvana och simkunskap motsvarande SLS kunskapsbevis Guldbojen och/ eller
Delfinen.
Ålder: 16 år och medlem i SLS
Övrigt: Utdrag från belastningsregistret samt SLS hälsodeklaration
Efter genomförd ledarutbildning
Certifierad Ungdomsledare har möjlighet att söka medel ur projektet för att planera,
organisera och genomföra lokala Youth Camp inom ramen för regionförbund och/
eller lokalförening ansluten till SLS.
Youth Camp
Ca 30h fördelat på måndag till fredag eller två helger, i, på och vid öppet vatten, där
deltagarna får testa på det olika livräddningstekniker och momenten i livräddning
som sport samt lär sig grunderna för ett hållbart och aktivt friluftsliv i samband med
sjö, hav och andra vattendrag. Utgångspunkten tas i ett förebyggande perspektiv
dels utifrån vattensäkerhet och dels utifrån tanken om ett hållbart friluftsliv.
Deltagarna får lära sig grundläggande vattenlivräddning och första hjälpen,
allemansrätten, värdet av mångfald samt glädjen i att upptäcka vattnets inneboende
kraft.
För att ett Youth Camp ska kunna genomföras behöver minst två certifierade
ungdomsledare vara på plats, varav minst en ska vara myndig. Antalet deltagare på

en Youth Campa kan uppskattningsvis uppgå till ca fem deltagare, som ska vara 12
år fyllda och simkunniga, per certifierad ungdomsledare.
Det lokala uppstartsstödet söks av regionförbund och/ eller lokalförening ansluten
till SLS, Stödet kan bidra till exempelvis följande: arvode för ungdomsledare, resor,
utrustning och material, , eventuell hyra och/ eller tillstånd samt mat för deltagare
under Youth Camp
År 1, 2019
Framtagande av ledarutbildning Planering(Plan.), Organisering(Org.),
Paketering(Pak.), Marknadsföring(Mf.)
• Framtagande av kursmaterial; baserat på simlärarutbildning och junior livräddare
• Paketera Youth Camp koncept
• Genomföra första ledarutbildning
• Regionförbund och/ eller lokalförening genomför Youth Camp
• Sammanställning, utvärdering och analys
År 2, 2020
• Implementering av eventuella revideringar från första året
• Planering(Plan.), Organisering(Org.), Paketering(Pak.), Marknadsföring(Mf.)
• Rapport Svenskt Friluftsliv år 1
• Planering Youth Camp
• Genomföra andra ledarutbildning
• Regionförbund och/ eller lokalförening genomför Youth Camp
• Sammanställning, utvärdering och analys
År 3, 2021
• Implementering av eventuella revideringar från andra året
• Planering(Plan.), Organisering(Org.), Paketering(Pak.), Marknadsföring(Mf.)
• Rapport Svenskt Friluftsliv år 2
• Planering Youth Camp
• Genomföra tredje ledarutbildning
• Regionförbund och/ eller lokalförening genomför Youth Camp
• Sammanställning, utvärdering och analys
• Slutrapport Svenskt Friluftsliv
Förväntade effekter

I och med en skalbar modell att erbjuda aktörer som önskar bygga upp
bevakningsverksamhet är det vår övertygelse att vi får ett Säkrare Friluftsliv vid
Sveriges badplatser. På långsikt vill Svenska Livräddningssällskapet minimera
antalet drunkningsincidenter vid Sveriges friluftsbad samt öka medvetenheten hos
allmänheten om vikten av ett tryggare och mer hållbart friluftsliv vid sjö, hav och
andra vattendrag. För att det ska realiseras är det många faktorer som ska
samverka. Bland annat behöver landets stränder inventeras avseende faror och
risker, ett informations- och kommunikationsprogram behöver komma på plats samt
fler livräddare som patrullerar Sveriges stränder.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Projektledning
Administration
Resor och logi
Ledarutbildning; 12deltagare
Material
Utrustning
Utvärdering och Analys
Youth Camp; lokaltuppstartsstöd

Belopp, kr

400000
100000
20000
150000
60000
50000
25000
150
Summa, kr: 805 150

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

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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"!

