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EKONOMISKT STÖD TILL 
VERKSAMHET I KÅREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det lätt att ansöka 

Fyll i ansökan på webben. 
 

Flera kårer kan göra en ansökan tillsammans och 
då ökar den gemensamma potten. En enskild kår 
kan beviljas högst 1000€. Varje kår som beviljas 
ett understöd får åtminstone 400€.   

Ansöknings-
period 

Ansökan är öppen 
1.2.–28.2.2019 

Beslut om stöd 
i mars 
 

Lyft understödet i kostnads-
ersättningssystemet kululasku. 

Efter att kåren fått besked att den beviljats ett 
understöd ska den anhålla om utbetalning av 
pengarna i scouternas system för redovisning av 
kostnader (kululasku). Understödet bör lyftas 
senast 30.4.2019. http://kululasku.partio.fi  
 

Kårens experiment och rapportering 

När kåren har genomfört sina planer ska den 
rapportera vad den experimenterat och testat på 
via en nätblankett som kommer att publiceras i ett 
senare skede. Om kåren inte har rapporterat 
användningen av sitt understöd inom november 
2019 kan det utbetalade stödet krävas tillbaka.  

Beviljade 
understöd bör 
användas och 
rapporteras 
under år 2019 
 

Hjälp och idéer 

Lippukuntatyön päällikkö 
(chef för kårarbete) 
Finlands Scouter  
Petra Valkonen 
040 718 5721 
petra.valkonen@partio.fi 

1. 

2. 

3. 

https://link.webropolsurveys.com/S/985F4E35440A5477
https://link.webropolsurveys.com/S/985F4E35440A5477
http://kululasku.partio.fi/
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DET ÄR LÄTT ATT ANSÖKA! 
I ansökningsblanketten efterfrågas grundläggande information om ert 
projekt. Följande saker ska fyllas i blanketten:  
 Kontaktuppgifter  
 En kort beskrivning av vad understödet söks för 
 Vad det är ni vill uppnå med det ni tänker göra 
 Ansökt belopp och de konkreta saker som understödet ska 

användas till  

Syftet med utdelningen är att sänka 
tröskeln att delta i hobbyverksamhet 
och att få med dem som inte ännu 
har någon hobby.  

I den här ansökningsrundan kan kårerna 
få understöd för testa på -verksamhet 
som skapar nya sätt att scouta och som 
riktar sig till barn och unga som inte har 
en hobby.   
 
Understödet kan användas till olika försök 
att nå nya målgrupper, till att stöda barn 
och unga som har svårt att ha en hobby 
eller till att utvidga verksamheten till 
områden där det inte ännu finns scouting.  
 
Vi vill göra scoutingen ännu mer öppen, 
mångsidig och välkomnande! 

Vem har inte ännu någon hobby?  

Det kan finnas många olika orsaker till att 
tröskeln att delta i hobbyverksamhet är hög. 
Ibland är det bra att stanna upp med ledarna i 
kåren och granska hurudana barn och unga som 
är medlemmar och fundera på vem det är som 
ni inte ännu når i er näromgivning.   
 
Till exempel barn och unga med 
invandrarbakgrund, barn och unga med svag 
socioekonomisk ställning och personer med 
funktionshinder av olika slag utgör grupper för 
vilka tröskeln att delta i fritidsverksamhet ofta 
är extra hög.  
Det finns också många ensamma barn som 
gärna skulle ha en hobby men ändå inte har gått 
med i någon fritidsverksamhet trots att de vill 
det. 
 
Genom att berätta om scouting på ett 
lättförståeligt sätt och så att var och en känner 
sig välkommen kan vi sänka tröskeln att börja 
en ny hobby för alla. Det här förutsätter också 
att vi testar på nya former av verksamhet. Det 
är det här som ligger i fokus på 
understödsrundan.   

Till sist rapporterar ni vad som 
gjorts 

Understödet utbetalas i förväg till kårerna. 
Efter att ni har förverkligat era planer, bör 
ni rapportera vad ni gjort.   
 
Rapporten är en kort beskrivning av 
projektet, dess mål, vad som lyckades och 
eventuellt vad som inte riktigt blev som ni 
hade planerat. 
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Skogsutflykter för alla 
Vad: En dags skogsutflykter som är 
gratis och öppna för alla barn eller 
unga från olika områden.  
Hur: Det lönar sig att göra 
utflykterna till närliggande 
skogsområden, så att tröskeln att 
delta blir så låg som möjligt.  
Hjälp: Ni kan t.ex. samarbeta med 
stadens ungdomsnämnd som kanske 
redan erbjuder liknande utfärder. Ni 
kan också bjuda in en hel skolklass 
på utfärd! 

Scouting på nya ställen 
Vad: Scoutverksamhet t.ex. i samband med 
en enhet för stöd- och serviceboende eller 
en mottagningscentral.  
Hur: Ni kan t.ex. ta kontakt med en 
närliggande mottagningscentral och komma 
överens om att en gång i månaden 
arrangera en aktivitetsdag för de unga som 
bor i centralen. 
Hjälp: Det lönar sig att planera aktiviteterna 
tillsammans med ledarna i centralen/på 
boendet eller i samarbete med övriga 
organisationer i området. Verksamheten kan 
koordineras exempelvis av en lokal 
stödförening för personer med 
funktionshinder, ett serviceboende, 
församlingen eller en scoutkår. 

En scoutkompis som stöd i hobbyn 
Vad: En scout bekantar sig med scouting 
tillsammans med ett barn som känner sig 
ensamt och är i behov av en hobby. 
Hur: Den som är intresserad av scouting 
får en utnämnd scoutkompis vars uppgift 
är att stöda barnet i att komma med i 
gruppen. Den som bekantar sig med 
verksamheten erbjuds möjligheten att låna 
den utrustning som behövs. 
Scoutkompisen kan också träffa 
föräldrarna eller tillsammans med barnet 
gå igenom vad ett scoutmöte går ut på och 
vad scouting som hobby innebär. 
Hjälp:  Motsvarande stödmodeller används 
också i övriga organisationer. Ni kan ta 
idéer av t.ex. Röda korset, Mannerheims 
barnskyddsförbund eller Stationens Barn. 
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TIPS OCH 
IDÉER! 

Kårens egen idé! 
Vad: Hitta på en egen idé som sänker 
tröskeln för att komma med i scouterna. 
Hur: Fundera tillsammans med ledarna 
på vem som deltar i kårens verksamhet 
och ifall det finns någon målgrupp ni 
inte når ut till. Planera en sådan 
verksamhet som t.ex. lockar med nya 
unga ledare med invandrarbakgrund. 
Bredda er verksamhet till att inkludera 
barn i behov av särskilt stöd eller kör 
igång verksamhet på ett område som inte 
ännu har scouting. 
Hjälp: T.ex. från scoutpotentialen 
(kontakta kansliet för mer info). 
 


