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Puljens formål
Barrierer for vanskeligt stillede børns idrætsdeltagelse
Evalueringens formål og metode
Indsatsområder
Indfrielse af mål
Anbefalinger
Perspektiver

Puljens formål er at sikre, at
vanskeligt stillede børn i højere
grad involveres i
idrætsforeningernes tilbud
1. Idræt for anbragte børn og unge
2. Idræt for børn og unge af vanskeligt stillede forældre og børn af anden
etnisk oprindelse end dansk
3. Idræt for børn med handicap
4. Idræt for børn med overvægt

Faktorer med betydning for børns livskvalitet

samfund

Institutioner
organisationer

Familie
venner

• Politiske
• Sociale
• Økonomiske

Fysisk sundhed
Meningsfuldhed
Socialt netværk
Autonomi
Selvværd og accept
Fysisk og social
handlekompetence
Anerkendelse
Udvikling, udfordring og kontrol

• Rammer
• Ressourcer
• Krav
• Socioøkonomiske
• Fysisk sundhed
• Adfærdsmæssige

Individets udvikling og tilstand set i et
dynamisk perspektiv

Fødsel

Barndom

Ungdom

Voksenalder

Senioralder

Evalueringens metode
Baggrund:
Evalueringen igangsat efter
alle projekter er lukket ned
21 af projekterne ikke
evaluereret

Data fra alle projekter:






Projektansøgninger
Statusrapporter
Evalueringer
Avisartikler
Hjemmesider

Vigtige personer og viden
forsvundet

Udvælgelse af
interessante projekter:



Telefonsamtaler
Interviews

Udvalgte
projekter
•Metodisk og
indholdsmæssig
interessant
•Lærerige
eksempler
•Repræsentation af
forskellige
indsatsområder

 Anbragte børn
 Idrætszen,Viborg Idrætsråd
 Idrætsforening for alle, DGI Midtjylland
 Udsatte/ etnisk
 BROEN, BROEN DANMARK
 Karatefamilien, Esbjerg Karateklub
 Handicap
 X-sport kraftcentre, DHIF
 En for alle – alle for en, IF Frem Skørping
 Overvægt
 Ingen udvalgt

Evalueringens 1. I hvilken grad har puljen resulteret i nye tilbud for
denne gruppe?
formål
2.

3.






Med hvilken succes er det lykkedes de forskellige
projekter at rekruttere børn og unge fra
målgruppen?
I hvilken grad er det lykkedes foreningen eller
organisationen at fastholde de rekrutterede børn i
projektet og som idrætsaktive?

Projekternes etablering, organisering og finansiering
Projekternes integrering i forening eller organisation
Hvordan har samarbejdet (partnerskabet) fungeret?
Blev projektet forankret udover projektperioden?

5 projekter
’Akutsport –
idræt for akut
anbragte børn’
730.000 kr.

5 mio. kr.
• Samarbejde mellem
idrætsforening og
anbringelsessted
• Opspore og fastholde anbragte
børn i foreningstilbud med og
uden særlig voksenstøtte
• Særlige tilbud for målgruppe
• Integration af anbragte i alm
tilbud

’DGI – Idræt
for anbragte
børn og unge’
2.7 mio

’SportsZonen’
900.000 kr.

’IdrætsZen’
457.000 kr.

Anbragte
børn

’Golf for
vanskeligt
stillede’
237.750 kr.

14 projekter

IK Skovbakken
46.000
Esbjerg
Kommune
150.000

Futbal de Calle
95.000

5.6 mio. kr.
•Synliggørelse af
foreningsaktiviteter
•Forældersamarbejde
•Rekrutteringsindsatser
•Kampsport/selvforsvar,
Fodbold

Helsingør
Idrætsforening
210.000

Dansk
Skoleidræt
267.000

BROEN
800.000

Falcon BMX
200.000

børn af vanskeligt
stillede forældre
og børn af anden
etnisk herkomst
end dansk

Dansk Golf
Union 1.2 mio

Esbjerg
Karateklub
750.000

Herning
Forenede
Håndboldklubber 78.000

Danmarks
Brydeforbund
500.000

Somali
Community In
Denmark
660.000

Nørrebronx
214.000
Nørrebro
Taekwondo
Klub 490.000

27 projekter

26

Adgangsforhold
Rekvisitter
Etablering af aktiviteter
Fokus på leg/bevægelse

1

2

3

25

5.2 mio. kr.
•
•
•
•

27

4

24

5

23

6

Idræt for
børn med
handicap

22
21
19

7
8
9

18

10
17

11
16

15

14

13

12

7 projekter

Sydøstlollands
Gymnastikforening
120.500

3.2 mio
•Åbne tilbud for alle
•Særlige tilbud for
målgruppen
•Fokus på leg og
aktivitet

Helle
Svømmeklub
6.000

DGI Odense
589.000

Skovdalens
Gymnastikforening
60.500

Børn
med
overvægt

DGI – Fyn 2.0
mio kr.

Gymnastikfore
ningen
Hundested
110.000

Fit for Kids
368.000

Evalueringens
hovedspørgsmål

Anbragte

Udsatte/
etniske

Handicap

Overvægt

Total

I hvilken grad har
puljen resulteret i nye
tilbud for denne
gruppe?

+++

+++

++

+

++

Med hvilken succes er
det lykkedes de
forskellige projekter at
rekruttere børn og
unge fra målgruppen?

++

+++

+/-

--

++

I hvilken grad er det
lykkedes foreningen
eller organisationen at
fastholde de
rekrutterede børn i
projektet og som
idrætsaktive?

++

++

++

+/-

++

Efter projektophør

+/-

+

+

---

+/-

Projektudvikling
og drift

Anbragte

Udsatte/
etniske

Handicap

Overvægt

Total

Ideudvikling
Anvendelse af
kvalificeret teori og
metode

+

+

+/-

-

+/-

Projektstyring i
driftsfasen
(inddragelse af
styregruppe, brug af
styringsværktøjer)

+

+/-

-

+

+/-

Systematik i evaluering

+/-

+/-

--

--

--

Vigtigste
resultater













Mange projekter med gode intentioner
En del projekter med gode resultater
Få projekter med overbevisende dokumentation
Større projekter økonomisk og
forankringsmæssigt sårbare
Manglende kommunal synlighed i samarbejderne
Foreninger med forudgående netværk og
erfaringer med målgruppen klarer sig bedst
Gode erfaringer med voksne mentorer
Gode erfaringer med ’strukturstærke’ discipliner
Rekruttering af målgruppe let - svært
Relationsarbejdet stærkt personafhængigt
(projektlederes og ildsjælenes betydning)
Udfordringer med forældreinddragelse

Anbefalinger
 Projektmetode
 Udvikle stærkere modeller for midlertidig
toleranceudvidelse fx mentorordninger
 Klarere behovsanalyse med fokus på metode og teori
 Projektorganisering
 Større vægt på projekternes lokale forankring
 Større krav til ansøgninger om kommunal deltagelse
 Puljepolitik
 Stærkere politisk styring af øremærkede midler
 Plan for udvikling af idræt for vanskeligt stillede grupper
 Målrettet evaluering

Anbefalinger
Fokus på nødvendigheden af forbedrede løsninger for udsatte
målgrupper, hvor flere parter arbejder bedre sammen !

 Behov for tilpasset idræt,
organisation og foreningsliv
 Øget anvendelse af rollemodeller og
mentorordninger
 Øget samarbejde mellem offentlige,
private og kommercielle parter
 Aflastning og støtte til foreninger i
områder med mange vanskeligt
stillede børn
 Projekter med blandede metoder

Forenings/organisationsperspektiver på evalueringen:
Problemcentreret model til identifikation af tilpasningsbehov
eksklusion
assimilation

Inklusion
Integration

Aktivitetsmæssig
tilpasning
Udstyr, spil, regler
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Org. tilpasning
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Gensidig social
tilpasning

lav

høj

lav

høj

lav

høj

lav

høj

Etablering af særlige hold
Nye samarbejde

Foreningskulturen, adfærden

Offentlig velfærdsperspektiv på evalueringen:
Forslag til operationalisering af anbefalinger
Kommune

Anbringelsessteder

Børn med særlige
behov kan opspores i
Skoler, SFO, Børnehave,
Familieafd.
Idrætsforening,
anbringelsessteder
sundhedsplejersker

Kommunal
koordination

BROEN

Idrætsforeninger og
andre
aktivitetsforeninger

