Vil I gerne invitere flere børn og unge med i jeres foreningsfællesskab?
Udvalgte idrætsforeninger i Albertslund kan gratis få tilknyttet en DGI-konsulent, der gennem en længere
periode kan hjælpe med at få endnu flere børn og unge med til nye og kendte aktiviteter.

Det kunne fx være hjælp til:
•
•
•
•

Rekruttering af medlemmer i målgruppen
Rekruttering af trænere og frivillige
Udvikle nye aktiviteter for børn og unge
Tilpasse de eksisterende aktiviteter, så de tiltrækker flere børn og unge

Hvordan kan det være gratis?
Det kan det, fordi Albertslund Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland har indgået partnerskabsaftalen
”Børn og unge i forening”, som arbejder for, at flere børn og unge i Albertslund skal have muligheden for
at opleve foreningslivets herligheder og skønne fællesskab.
Det betyder, at 5-6 idrætsforeninger kan blive en del af aftalen og dermed få hjælp fra en DGI-konsulent
over en længere periode. Værdien svarer til ca. 15.000 kr. Er der brug for yderligere midler til ex. kurser,
uddannelse, materialer m.v., skal det dækkes af foreningens egne midler eller søges gennem puljer og
andre midler.
Hvordan kan vi blive udvalgt?
Det kan I ved at kontakte udviklingskonsulent Julie Kvetny Jakobsen på jvj@albertslund.dk eller
43686902. Sammen vurderer vi udviklingspotentialet i jeres ønsker og forslag. Vi lægger især vægt på,
hvilken målgruppe I vil arbejde med, i hvilket område og om I fokuserer på aktiviteter for bredden og alle
børn og unges mulighed for deltagelse.
Skal man være medlem af DGI?
Nej, det behøver I ikke. I skal blot være en forening, der gerne vil sætte gang i aktiviteter for børn og
unge.
Hvad venter vi på?
Ja, vi venter på, at I får drøftet det i foreningen og finder de nøglepersoner, der er vil være med til at arbejde for sagen – og så venter vi jo på et opkald eller en mail fra jer med alle jeres ideer og spørgsmål
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