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Förbundet får 650 000 till fortbildning av lärare
Svensk orientering får 650 000 för fortbildning av
idrottslärare i kartkunskap. Det stod klart när
fördelningen av statsbidrag till landets
friluftsorganisationer för år 2013 nu när klar.
Fortbildningen av idrottslärare i kartkunskap startade upp
2011 under namnet 290-kommunersproejektet efter att
orienteringsförbundet även då fått positivt besked om
bidrag från Svenskt Friluftsliv. Under åren 2011-2012 har
orienteringsförbundet totalt utbildat 565 lärare ifrån
Ångermanland i norr till Skåne i söder.
- Vi är så glada att vi får ekonomiska möjligheter att
fortsätta med projektet. Vi vet att fortbildningarna gett
resultat och att det i sin tur hjälper klubbarna i deras
rekryteringsarbete. Detta gör att vi, när vi avslutar projektet,
kommer ha erbjudit alla kommuner i Sverige en
fortbildningsdag i kartkunskap och det gör att elever runt
om i landet kommer få bättre och roligare
kartkunskapsundervisning på sina idrottstimmar, säger
Martina Arkåsen som är projektledare på Svenska
Orienteringsförbundet.
Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen
av bidrag. Den totala summan är 27,8 Mkr som i år
fördelades med 18,9 Mkr i organisationsbidrag och 8,9 Mkr
i projektbidrag till 24 organisationer. Barn och ungdomar,
skogen, naturen, miljön och folkhälsan står i fokus även i
år.
För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det
enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet.
Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt
ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns
och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller
verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och
kulturmiljön samt allemansrätten.
- De svenska friluftsorganisationerna omfattar nästan 2
miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och
ungdomar. Friluftrörelsen genomför ca 50 miljoner
aktivitetstimmar för medlemmarna och ca 10 miljoner
aktivitetstimmar för allmänheten, per år. Ett stort bidrag till
samhället som utförs med mycket knappa resurser och
bidragen är livsnödvändiga för den långsiktiga överlevnaden
av friluftsorganisationerna, säger Ulf Silvander,
generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.
Totalt inkom 61 ansökningar ifrån 29 organisationer med
ett önskemål om finansiering på ca 46 Mkr. För att ta del
av hela protokollet om fördelningen besök
www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.
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