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SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 64997

Innsendt av IVAR ANTON NØTTESTAD

Sist oppdatert 28.01.2018

Søker VESTERLEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

Utlysning Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018

INFORMASJON OM TILTAKET

Oppgi hvilken kommune/bydel dere søker gjennom Stavanger kommune

Navn på tiltaket Aktiviteter etter speidermetoden

Søkers
kontonummer

32013018625

Kort beskrivelse av
søker

Vesterlen krets av Norges speiderforbund er norges største speiderkrets med nærmere 2500
medlemmer. Vi har flere av norges største og mest veldrevne speidergruppe. Vårt mål er å utvikle
selvstendige og ansvarsbeviste mennesker gjennom bruk av speidermetoden. Vår strategi er å bli
åpnere, mer inkluderende, samfunnsengasjer og være åpen for alle relegioner.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei

Hva søker dere tilskudd til? Tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser for målgruppen
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

Tiltakets varighet 3

Hva er målsettingen
med tiltaket?

Målet er å skape en åpen møteplass for barn og ungdom fra alle sosiale lag og fra alle kulturer kan
møtes til aktivitet basert på Speidermetoden. En åpen fritidsaktivitet som bygger på speidernes
målsetting om å utvikle selvstendige og ansvarbeviste mennesker. Vi ønsker å engasjere voksne
invandrere som har vært speidere i sitt hjemland som frivillige ledere. Samfunnsengasjement skal ha en
sentral plass i programmet sammen med friluftsliv. Vi ønsker i løpet av prosejektperioden å utvikle
morgendagens speidergruppe som er åpnere, mer inkluderende, lave eller ingen kostnader for
deltakerne, ingen påmelding og varierte mestrings arenaer.

Møteplassen vil være forskjellige plasser i nærmiljøet, både inne og ute, alt etter aktiviteten. Legge til
rette og introdusere aktiviteter som også kan brukes utenom den organiserte delen.

Resultatmål etter 3 år er en veldrevet frivillige organisasjon med minst 12 frivillige ledere med minst 4
forskjellige kulturbakgrunn/speiderbakgrunn. 60 faste deltakere i 2 forskjellige aldersgrupper med tilbud
minst en gang i uken. Totalt 250 forskjellige barn og ungdom deltar hvert halvår på mer enn en aktivitet.

Med rekrutteringsaktivitet i skolen vil det bety over 5000 aktivitetsenheter pr. år.

Etablering og gjennomføring av aktiviteter skjer i samarbeid med kommune, offentlige etater, private
aktører og andre frivillige organisasjon i bydelen. Speiderne har allerede vel etablert samarbeid med
mange aktuelle samarbeidspartnere som kommune ved fritid og skole, NAV, Johannes læringssenter,
Frilager for utlån av utstyr både til personlig utstyr og aktivitetsutstyr, friluftsråd, turistforening,
bydelsavis og politi. 

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

Gjennom prosjektet skal det settes i sammen speideraktivteter som er inkluderende og har en lav
terskel for deltagelse. Gjennom de internasjonale speiderforbundene og gjennom samarbeid med
invandrere som har vært speidere i landet de kommer fra skal aktiviteter velges. Det er derfor vanskelig
å beskrive aktivitetene i detalj. 

Men det er helt naturlig å bruke friluftsområder til matlaging, kanopadling, klatring o.l. Samtidig som
idrettshall med klatrevegg kan brukes, svømming i svømmebasseng o.s.v. 

Aktivitetene skal være lagt opp slik at 3 eller flere av punktene i speidermetoden ligger inne i aktiviteten;
Learning by doing
Bruk av patruljesystemet
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Symbolikk, rammer og lek
Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
Medbestemmelse og ansvar
Forpliktelse gjennom lov og løfte

Dersom tiltaket
fremmer integrering,
beskriv hvordan

Som nevnt ønsker vi fremme integrering. Dette vil vi gjøre ved å åpne for alle religioner (uten å ha fokus
på dette - men ikke ha fokus på norsk speiding som en kristen aktivitet). Vi ønsker å søke og finne
invandrere som har vært speidere i sitt hjemland som kan være med og finne og tilrettelegge aktiviteter.
Det tror vi vil gjøre terskelen for deltagelse lavere.

Gjør rede for
hvordan tiltaket skal
videreføres etter
tilskuddsperioden

Etter tilskuddsperioden vil vi ha en speidergruppe som organiseres videre av frivillige ledere sammen
med den faste administrasjonen. Tradisjonelle tilskuddsordninger som i dag dekker kostander for
vanlige speidergruppe bør være tilstrekkelig for videre drift. Frilager vil stå for utlån av utstyr (under
etablering).
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Målgruppen er i startfasen ungdom fra 10 til 13 år. Så økes alderen for hvert år frem til 16 år. Vi ønsker
å etablere aktiviteter/møteplasser i Storhaug bydel i Stavanger kommune. Gjennom organiseringen vil
også voksne være en målgruppe som får ta del i den flotte dugnaden som ligger i å delta med
tilrettelegging for barn og ungdoms aktiviteter.

Hvilke aldergrupper retter tiltaket seg mot?

10-12

13-15

Antall jenter i
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

50

Antall gutter i
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

100

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

0

REKRUTTERING OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Rekruttering skjer gjennom samarbeid med skoler der ALLE elever i aktuelt klassetrinn får prøvd
aktiviteter på dagtid. De blir da kjent med aktiviteten og vil gjøre terskelen for å delta på fritiden lavere

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Stavanger kommune fritid - samarbeid på alle nivå (lokaliteter, målgrupper, kartlegging)
Stavanger kommune park - aktivitetsområder 
Frilager - utstyr
Stavanger turistforening - samarbeid om utfyllende aktiviteter
NAV - markedsføre tilbudet
Stavanger kommune skole - gi mulighet for aktivitetsdager i skoletid.
Storhaug bydelsavis - markedsføring
Lokale foreninger og lag - koordinere aktivteter
Innvandrerforeninger - motivere til deltagelse - finne personer med erfaring fra speiding.
Johannes læringssenter - gi mulighet for aktivitetsdager og motivering av voksne til og delta i frivillig
aktivitet (finne personer med erfaring med speiding).
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BUDSJETT

Budsjett

Finansiering 2018 2019 2020 Total

Støtte fra Bufdir 600 000 600 000 600 000 1 800 000

Egenfinansiering 50 000 50 000 50 000 150 000

Evt. egenandel fra deltakere 0 0 0 0

Andre inntekter/tilskudd (spesifiser under) 0 50 000 50 000 100 000

Delsum 650 000 700 000 700 000 2 050 000

Utgifter 2018 2019 2020 Total

Lønn og godtgjørelse til ansatte 400 000 400 000 400 000 1 200 000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0 0 0 0

Transportutgifter 25 000 25 000 25 000 75 000

Aktivitetskostnader 100 000 150 000 150 000 400 000

Innkjøp av forbruksmateriell 50 000 50 000 50 000 150 000

Investering i lokaler og utstyr 25 000 25 000 25 000 75 000

Husleie/strøm/renhold 0 0 0 0

Andre kostnader (spesifiser under) 0 0 0 0

Andre administrasjonskostnader 50 000 50 000 50 000 150 000

Delsum 650 000 700 000 700 000 2 050 000

Total 0 0 0 0

Spesifiser eventuelle
andre inntekter

Støtte til aktiviteter fra stiftelser (etter søknad)

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Målsettingen er i prosjektperioden og utvikle og drifte en helt ny type åpen møteplass for 10-16 åringer i
Storhaug bydel i Stavanger basert på speidermetoden. Etter prosjektperioden driftes møteplassen som
en vanlig frivillig organisasjon med støtte fra sentral administrasjon.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg 


