Bilag til samarbejdsaftale
Baggrund for samarbejdet

Nedenfor beskrives de indsatser, der igangsættes og implementeres i
samarbejdsperioden mellem Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp og
Varde kommune. Ved samarbejdets start udarbejdes en handlingsplan
for samarbejdet.

Lokalt Netværk
Udvikling og forankring af netværk som styrker flygtningebørns
deltagelse i det lokale foreningsliv. Netværket vil have fokus på
vidensdeling i forbindelse med eksempler ’god praksis’ samt udvikling af nye ideer til styrket integration af flygtningebørn i de
lokale fritidsaktiviteter.


Indsats: Netværket vil bestå af kommunale medarbejdere,
lokale foreninger og frivillige organisationer, hvor aktørerne i fællesskab udvikler en helhedsorienteret indsats på
fritidsområdet for lokale flygtninge. Netværket kan ek-

Fritidspuljen har siden november 2015
arbejdet med at styrke flygtningebørns deltagelse i det danske foreningsliv.
Mere end 7000 børn har fået mulighed for at
gå til fritidsaktiviteter og fremadrettet vil
endnu flere børn modtage støtte fra Fritidspuljen.
Som et led i projektet arbejdes der med
styrkelse af integrationsindsatsen på fritidsområdet for flygtningebørn i udvalgte
kommuner.
Fremadrettet fokuseres der på 10 kernekommuner på tværs af landet. Samarbejdet mellem kernekommuner og Fritidspuljen er
beskrevet i samarbejdsaftalen og vil blive
yderligere konkretiseret i dette bilag.
Fritidspuljens konsulent vil udover samarbejdet deltage i diverse netværk på tværs af
landets kommuner for at bidrage til vidensdeling og drage inspiration fra arbejdet med
integration af flygtninge i foreningslivet på
tværs af landet.
Ved afslutning af projektet udarbejder
Fritidspuljen en værktøjskasse med eksempler på ’god praksis’ til inspiration på tværs
af landets kommuner.

sempelvis understøttes gennem fyraftens- og temamøder,
som afholdes i samarbejde mellem en kommunal tovholder og Dansk Flygtningehjælps konsulent.


Målsætning: Målet er at styrke den lokale organisering af
fritidsområdet samt sikre brobygning og fastholdelse af
kommunens flygtningebørn i det lokale foreningsliv.

Fokus på inddragelse af målgruppen


Indsats: Lokale flygtningefamilier bliver inddraget aktivt i de lokale netværk. Relevante tilbud i
foreningslivet udvikles og formidles direkte til (og sammen med) målgruppen. Dette kan ek-
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sempelvis styrkes gennem etablering af et lokalt brugerråd, som fungerer som supplement til det
føromtalte netværk.


Målsætning: Målet er at styrke dialogen og tilliden mellem flygtningefamilier, kommune, foreninger og frivillige organisationer og herved sikre at den lokale brobygnings- og fastholdelsesindsats er optimal.

Brobygning til foreningslivet


Indsats: Der sættes i samarbejdet fokus på styrkelse af brobygningsinitiativer til lokale fritidsaktiviteter i kommunen. Herunder etablering af en frivillig følgeordning hvis der er behov for dette.
Disse etableres i samarbejde med lokale og nationale organisationer. I kommuner hvor der allerede er etableret følgeordninger, vil der arbejdes med understøttelse og styrkelse af disse.



Målsætning: Målet er at etablere en håndholdt indsats, der styrker brobygningen og fastholdelsen
af kommunens flygtningebørn i det lokale foreningsliv.

Fakta om Fritidspuljen

Fortaleri


Indsats: I løbet af samarbejdsperioden sættes der fokus på
formidling og synliggørelse af, at deltagelse i det lokale foreningsliv har en vigtig betydning for integration af nye borgere. Dette kan eksempelvis indebære lokale debatarrangementer, kommunikation gennem lokale nyhedsmedier samt
dialog med lokale politikere.



Målsætning: Styrke fokus på vigtigheden af kommunalt
fritidspas som på sigt sikrer, at alle børn i kommunen har

Fritidspuljen støtter flygtningebørn mellem 0-18
år, hvor én eller begge forældre er på integrationsydelse.
Fritidspuljen giver støtte til én forenings- og
fritidsaktivitet med et beløb på op til 1.000 kr.
årligt.
Fritidspuljen giver støtte til fritidsaktiviteter
inden for idræt og kultur som f.eks. fodbold,
spejder, drama og musik. Minimumskravet er,
at aktiviteten er knyttet op til en aktiv fritidsaktivitet, der bidrager til netværksdannelse og
styrket integration i det lokale samfund.
Fritidspuljen søges gennem puljens hjemmeside
på fritidspuljen.flygtning.dk, hvor ansøgningen
udfyldes sammen med en frivillig, foreningen
eller en fagperson fra kommunen.

adgang til et aktivt fritidsliv.
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