Ansökan om projektbidtag för vår/sommar 2022:
SEGLING FÖR ALLA!
Segling i Roslagen för personer med funktionsvariation.
Vision: Att erbjuda segling till personer med funktionsvariation, oavsett ålder och typ av
funktionsvariation. Vi vill bidra till ökad glädje och självkänsla genom att de själva får prova
på att segla och att lära sig om sjöliv. Att kunna erbjuda en lustfylld aktiviet till målgrupper
som dagligen kämpar med sina begränsningar i tillvaron.
Projektbeskrivning: Medborgarskolans har sedan år 2010 erbjudit segling med
katamaran i Roslagen för personer med funktionsnedsättning (rörelse-, syn-, hörsel- eller
utvecklingsstörning. Vi vill bereda möjlighet för personer, oavsett ålder eller funktionshinder
att komma ut och segla med assistans av utbildad besättning. Hittills har vi kunnat ge ca
700 personer den möjligheten genom åren. Målet är att stimulera deltagarna till att våga
prova på en friluftsaktivitet som de kanske aldrig tidigare gjort eller haft möjlighet att göra.
Båten är handikappsanpassad med ramper och hissar så att alla ska kunna vara med. Tack
vare katamarens stora ytor kan vi ta ombord rullstolar och andra hjälpmedel.
Båtens två skrov gör att den inte lutar när man seglar och det innebär att även personer
med balanssvårigheter, som är vanligt inom den här målgruppen, kan känna sig trygga och
har lättare att förflytta sig än på en båt med endast ett skrov.
Intresset för att delta är stort och varje år får vi in flera förfrågningar från grupper än vad
vi har möjlighet att erbjuda. Deltagarna kommer från skolor, boenden och dagliga
verksamheter. Responsen är enormt positiv och har under alla år fått väldigt mycket
uppskattning från både deltagare, personal och anhöriga.
För att kunna genomföra seglingen är vi i behov av ekononomskt stöd och hoppas på hjälp
från Norrtälje Kommun så att vi kan erbjuda ännu flera och nya deltagare att segla en dag i
skärgården.
Målgrupp: Personer med varierande funktionsnedsättning i Norrtälje Kommun.
Budget:

Hyra av segelbåt 8 dagar
Seglingsinstruktör
Totalt:

25 000 kr
5 000kr
30 000 kr

Medborgaskolan finansierar själva marknadsföring och administration.
Med vänlig hälsning
Jenny Lindé
Verksamhetscontroller, Medborgarskolan Stockholmsregionen

