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Tilskuddsordning for sjøvettaktiviteter

21.04.2016

Sunnmøre friluftsråd, sjøvett på Haram friluftsskule

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For noen få uker siden betalte Sjøfartsdirektoratet ut midler som skal gå til sjøvettaktiviteter for barn og unge i år. Tilskuddsordningen ble etablert i 2014 og hensikten er å forebygge ulykker ved bruk av fritidsbåt. Det er frivillige organisasjoner som kan søke om midler. Her ser dere en gjeng på Sunnmøre som lærer sjøvett på Haram frilufsskule. 



Hvorfor barn og unge?

21.04.2016

Sunnmøre friluftsråd, sjøvett på Haram friluftsskule

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvorfor barn og unge? De er lettere å forme og det er lettere å endre holdninger hos unge enn hos eldre. De unge kan også påvirke de voksne på en positiv måte.  De får lære om forebygging, bruk av vest og hva de skal gjøre om ulykken er ute. Dette kan redde liv!



Geografisk spedning
• 132 prosjekt støttet siden 2014. Viktig at vi når ut til flest mulig!
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilskuddsordningen har allerede støttet 132 prosjekt rundt omkring i hele Norge. Vi gir tilskudd til aktivitet som foregår fortrinnsvis på/i eller ved vann. Det e viktig for oss at midlene når ut til flest mulig barn og unge over hele Norge, også til aktiviteter ved elver og innsjøer. 



Eksempel fra 2015. Redningsselskapet Agder. Forebyggende seilas.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er et eksempel fra 2015. Redningsselskapet Agder samarbeidet her med redningsetatene om en Forebyggende Seilas. Her dere presseklipp fra arrangementene. 



766 elever i 7 byer i Agder fikk være med
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
766 elever i 7 byer i Agder fikk være med. Her er bilder fra arrangementet i Arendal  mai i fjor. Barna var her innom ulike poster. Ambulanse/Røde Kors/ Sjøredningskorps medlemmer  stilte opp og lære de unge om Hjerte/lungeredning, stabilt sideleie, frie luftveier og bruk av Anne dukke.



Grimstad 21 mai 2015
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hos brannvesenet fikk de prøve slukking, de fikk omvisning i brannbiler og lære hvordan unngå uønskede hendelser og hva  de skal gjøre når det oppstårHos politiet fikk de lære om Sjøvett og regler, fart og lanterner, promille, vestbruk, regler for hvilke båtstørrelse og fart etter alder, samt om båtførerprøver.



Mandal 1 juni 2015

21.04.2016

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ellers fikk deltakerne prøve: Å ro i båt,  lære knoper og stikk, lære om nødvendig utstyr i båt samt forskjell på flyteplagg/redningsvest og overlevelsesdrakt, kaste livbøye/livline samt besøk redningsskøyter.



Hva skjer i år?
• Nærmere 850.000 kroner fordelt i år

21.04.2016

Skøyta til 1. Søgne Sjø,  SS Nilsen, på vei fra Søgne til Skagen i 2015

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I mars i år fordelte vi nærmere 850.000 kroner til sjøvettaktiviteter.  Færre søkere men flere relevante søknader i år i forhold til før. Her er en ungdom på vei fra Søgne til Skagen sammen med Søgne Sjøspeidergruppe. 



Formidabel innsats fra de frivillige
• 36 ulike tiltak når ut til om lag 15000 barn og unge

21.04.2016

Feøy velforening hadde arrangement for 21 deltagere sommeren 2015. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I alt har 36 ulike tiltak over hele landet fått støtte og de kommer til å nå ut til omlag 15.000 barn og unge. Her ser dere barn og unge fra Feøy. De fikk være med på sleping av flåte, komme seg om bord fra sjøen og prøve redningsvestene som er i rutebåten. Etter teorikurs med prøve fikk de tildelt «Feøy sjøvett bevis»



I 2016 støtter vi
• Kjøp av forbruksutstyr som f.eks patroner til redningsvest, skrivesaker, bensin. Masker til 

førstehjelpedukker osv
• Reiseutgifter etter Statens satser
• Leie av utstyr, som redningsvester, kanoer, fiskeutstyr, førstehjelpsdukker osv
• Leie av transport for skoleklasser
• Andre relevante utgifter som intsruktør, annonsering, førstehjelpedukke, enkelt fiskeutstyr, 

redningsvester og annet relevant redningsutstyr til bruk i undervisningen
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er eksempler på hva vi gir støtte til i 2016.



Noen tilbakemeldinger fra lagene som fikk støtte i år
• «Tusen takk for kjekke nyheter – vi etter stor pris på at dere støtter tiltaket vårt Trygg ved Vann! 

Ønsker deg en strålende dag!»

• «Tusen takk for hyggelig brev i dag om innvilget støtte til vår Sjø og Seilskole til sommeren!»

• «Tusen takk for bidraget til vårt arbeid med sikkerhet og idrettsglede på sjøen! Vi er i full gang med 
planleggingen av årets sjøleirer. Støtten fra Sjøfartsdirektoratet vil bidra til at vi også i år kan tilby to 
spennende og lærerike uker til en fornuftig pris.»

• «Vi takker for tilliten og gleder oss over at Sjøfartsdirektoratet også i år ønsker å støtte dette 
forebyggende arbeidet blant barn og unge hvor vi bidrar med tid og ressurser.»

• Vi takker for støtte til våre sjøvettaktiviteter i 2016. Lokallaget har i kveld startet planleggingen og vi 
er allerede godt i gang.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra lagene som har fått støtte. 



Samarbeid med en frivillig organisasjon!
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Godt samarbeid på Feøy i fjor sommer!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er bare registrerte frivillige organisasjoner som kan søke etter midler. Har dere en god ide til et arrangement? Da kan dere slå dere sammen med en frivillig organisasjon!



Spre ordet!
Enklere rapportering fra 2016. Bilag trenger ikke å sendes inn. 
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Vi ønsker nye og gamle søkere velkommen til neste år!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fra og med neste år blir det enklere å rapportere til Sjøfartsdirektoratet etter arrangementet. Kvitteringer skal ikke sendes inn men heller beholdes av organisasjonen i tilfelle kontroll. 



Les mer på våre nettsider

www.sjofartsdir.no/tilskuddsordningen/
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Les mer på våre nettsider, www.sjofartsdir.no/tilskuddsordningen
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