Förening

Projekt 2015

Målgrupp

FC Vetlanda Dam

Tjejer med invandrabakgrund att börja spela fotboll

FK Liljan

Fotbollsträningar + andra aktiviteter i klubbstugan (tex. pingis & bijard)

Tjejer 15-20 år med invandrarbakgrund
Alla nyanlända, även de som är på väg att få
uppehållstillstånd

Forserums IF

Träning i Elmiahallen samt titta Sv. Cupen-match. Skapa starkare relation mellan ledare och spelare

P00-02

Gnosjö IF

Bibehålla nyanlända i föreningen, rekrytera ledare och tjejer från andra nationaliteter samt rekrytera/bibehålla äldre
tonåringar i föreningen.

Alla nyanlända

Husqvarna FF

Skapa aktiviteter för främst ensamkommande flyktingbarn, genom träningstillfällen och medverkan vid Global cup.

Främst ensamkommande flyktingbarn

IF Hallby FK

Bedriva dropp-in Fotboll på eftermiddagar på vår egen konstgräsplan.

Unga vuxna 16-20 +, både tjejer och killar

IFK Borgholm

Prova på verksamhet för flyktingar

Alla flyktingar som anländer

IFK Lammhult

Integrera migrationsbarn, föräldrar och ensamkommande flyktingbarn i föreningens verksamhet.

Migrationsbarn, föräldrar & ensamkommande flyktingbarn

Kosta IF

Fotbollsträningar

Nyanlända barn, ungdomar och yngre vuxna

Ljungby IF

Fotbollsträningar + teoretisk utbildning

Mariebo IK

Bedriva fotbollsträningar och generell friskvård på kommunens anläggningar

Ungdomar från HVB-hem
Ungdomar med uppehållstillstång, alt. ensamkommande
flyktingbarn

Myresjö IF

Föredrag för att få mer kunskap och sedan skapa en handlingsplan för bättre integrationsarbete i fotbollsskolan

Ledare i föreningen

Svensk-Bosnisk IF

Fotbollsträningar, ev andra aktiviteter som dyker upp i föreningen

Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar

Tingsryds UFC

Utveckla idrottskola för barn/ungdomar och deras föräldrar i Tingsryd kommun.
Vi skall utveckla ett ledarprogram som är anpassat för målgruppens intresse och kunskap.
Vi skall genomföra besök i andra föreningar och eller företag i kommunen. Skapa faddersystem.
Vi skall skapa samverkans träffar med föreningsledare och alla i målgruppen.

Personer från Syrien och Somalia som fått uppehållstillstånd,
även ensamkommande flyktingbarn

Tjust IF FF
Vimmerby IF
Växjö Bollklubb

Bedriva fotbollsträningar för nyanlända. Ett aktivt sökande efter nyanlända som finns i området. Översättning av
föreningens policydokumnet till fler språk. Förbereda den nya asylgruppen för seriespel 2016. Få ut de nyanlända i
ordinare verksamhet.
Fortsatt kunna vara en aktiv del av "Möteplats Vimmerby" och kunna erbjuda en trygg, inkluderande och meningsfull
föreningsvardag på Mötesplats Ceos, ”Alla ska med!”.
Ekonomisk stöttning för 2 tjejer från Uganda (arvode + busskort)

Främst ensamkommande barn/ungdomar, men även andra
nyanlända
Alla nyanlända, speciellt ensamkommande flyktingbarn
2 tjejer från Uganda

Växjö DFF

Syftet med projektet är att genom organiserade fotbollsträningar skapa en naturlig integration i samhället. Genom
projektet vill Växjö DFF utveckla tjejerna idrottsmässigt och på det personliga planet så som utvecklad
samarbetsförmåga, beslutsfattande och ledarskap samt skapa en naturlig arena att utöva det svenska språket på.

Tjejer 13-20 år med utländsk bakgrund

Växjö Norra IF

Fotbollsträningar - integrering i P99-laget

Ensamkommande flyktingpojkar 14-17 år

