Administrative bevillinger 2012.
Integration.
Nørrebro United, Fremad Valby, FC Damsø og Brønshøj Boldklub har samlet fået bevilget 85.000
kr. til projektet ”Klar, Parat Fodbold”.
Projektperioden er 1. august 2012 – 28. juni 2013.
Målgruppen er unge piger i alderen 15 – 18 år, hovedsagelig med anden etnisk baggrund end
dansk.
Aktiviteten sker i et samarbejde mellem Nørrebro United, Fremad Valby, FC Damsø og Brønshøj
Boldklub. Fodboldklubberne oplever et stort frafald af piger i aldersgruppen 15 – 18 år. Projektet
har derfor i et samarbejde mellem de 4 klubber et ønske om at uddanne de unge piger som trænere
og kommende rollemodeller for de yngre aldersgrupper. Der etableres træner- og lederakademi med
2 mentorer tilkoblet hvert lokalområde. Undervisningen består bl.a. af 6 idrætsfaglige moduler med
førstehjælp, kommunikation, konfliktløsning, coaching m.m. Pigerne skal planlægge og afholde
street arrangementer. Under hele forløbet skal pigerne udfylde en logbog, der efterfølgende skal
danne grundlag for en ”drejebog”, der skal anvendes som arbejdsredskab i klubberne.
Medlemmerne skal rekrutteres i samarbejde med klubberne via event, facebook, presseomtale m.v.
De unge piger der skal uddannes til mentorer/trænere, rekrutteres blandt foreningens medlemmer.
Projektet forventer at kunne rekruttere ca. 100 piger.
Bevillingen er givet som støtte til projektlederløn (42.500 kr.), kursusmateriale (7.000 kr.),
træningsudstyr (10.500 kr.), leje af faciliteter (15.000 kr.) samt evalueringsmateriale (10.000 kr.)
________________________________________________________________________________
Aktivitetsudvikling.
Copenhagen SFC har fået bevilget 60.000 kr. til projektet ”CPH Familiefloorball”.
Projektperioden er 1. oktober 2012 – 29. juni 2013.
Målgruppen er småbørnsfamilier og familiemedlemmer til nuværende børne- og
ungdomsmedlemmer.
Aktiviteten består af forældrefloorball og småbørnsfloorball. Forældrefloorball er en aktivitet hvor
der på en afslappet måde spilles, hygges og dannes netværk. Træningen vil foregå på tider der
passer ind i en travl børnefamilies hverdag. Herudover indeholder projektet småbørnsfloorball, hvor
familien kan deltage sammen med deres småbørn under 5 år. Dette er et noget ”løsere” tilbud, hvor
der hygges og forældrene ”træner” sammen med småbørnene.
Disse to ”tiltag” danner begrebet ”Familiefloorball” og skal inkludere familiemedlemmer, søskende
og småbørn i klubben, så hele familien kan føle sig velkomne og på sigt være med til at støtte op

om klubben.
Projektet forventer at kunne rekruttere 25 børn under 25 år.
Medlemmerne vil blive rekrutteret via nuværende medlemmer, flyers og kontakt til lokalaviser
m.v.
Bevillingen er givet til projektlederløn (50.000 kr.), udstyr og rekvisitter (5.000 kr.) og PR. (5.000
kr.)
________________________________________________________________________________
Integration
Stevnsgade Basketball Klub har fået bevilget 62.000 kr. til projektet ”Mjølnerparken spiller
Basketball i Stevnsgade”.
Projektperioden er 30. juli 2012 – 17. maj 2013.
Målgruppen er børn og unge hovedsageligt fra Mjølnerparken og med anden etnisk baggrund end
dansk.
Aktiviteten er street-aktiviteter og træningstilbud til de unge. De unge forventes at blive styrket i
forhold til at klare sig socialt, ved at de deltager i en meningsfyldt fritidsaktivitet og i det
medfølgende foreningsliv. Projektet ønsker at de unge der spiller lidt selvorganiseret street-basket,
vil blive inspireret til at dyrke sporten i foreningsregi. Her kan deres talent udvikles og de vil indgå i
et socialt og forpligtende fællesskab med de øvrige idrætsudøvere.
Foreningen forventer at 20 - 30 børn og unge vil blive medlemmer af klubben via projektet.
Medlemmerne vil blive rekrutteret ved at den ansatte træner og følgegruppe, der består af tre
frivillige fra SBBK, vil lave opsøgende arbejde i Mjølnerparken. Der vil blive uddelt flyers,
reklameret på facebook og der vil blive udgivet artikler om projektet i lokalavisen. Samtidig vil
projektet kontakte de unge, der spiller uorganiseret street-basket.
Bevillingen er givet til projektleder/instruktørløn (52.500 kr.), udstyr og rekvisitter (4.500 kr.) og
PR. (5.000 kr.).

