Familiesport
Kort projektbeskrivelse
Med Familiesport vil Gentofte Kommune gerne udvikle et tilbud til den travle
børnefamilie, som tilgodeser både børn og forældres behov for fysisk aktivitet og
fleksibilitet. Der er tale om et tilbud hvor familien enten kan dyrke en aktivitet
sammen eller i samme tidsrum eks. søn spiller fodbold, mor løber en tur.
Intentionen er at familiesport skal være knyttet til et bredt udsnit af
idrætsforeningerne, hvorfra instruktørerne også skal findes. Familierne betaler til
familiesport og ikke til de enkelte foreninger. Der skal være mulighed for en
klippekortordning.
I sommeren 2010 blev der afholdt et pilotprojekt for at afprøve målgruppens behov
og ønsker samt skabe samarbejde mellem de involverede foreninger.
Målsætning/Succeskriterie
At der gennemføres et pilotprojekt i 2010.
At borgerne fremadrettet vil have et permanent tilbud om familiesport
Målgruppe
Børnefamilier i Gentofte.
Falder ind under KUM´s kategori ”Faciliteter – udvikling og anvendelse”.
Projektperiode
Februar 2010 til december 2011
Projekts største udfordring(er)
Projektet kan ikke realiseres på den måde det var udtænkt i starten, så projektet er
løbende blevet justeret. Organiseringen af Familiesport som en sammenslutning af
foreninger, med en overordnet betalingsstruktur var en udfordring for vores
samarbejdspartnere. For at skabe et samarbejdsklima og skabe fokus på
mulighederne ved at lave brede tilbud i fællesskab arrangeredes pilotprojekt med
seks eventgange og 11 involverede foreninger. Der var stor opbakning til
pilotprojektet.
Projekts største succesoplevelse(r)
Afholdelse af pilotprojekt sommeren 2010. De seks eventgange med Familiesport
blev mødt med stor tilslutning af målgruppen. Også foreningerne gav udtryk for at
deltagelsen i Familiesport var en positiv oplevelse for deres forening.
Vigtigste læringspunkter
Et top-down projekt vanskeliggør ejerskab blandt involverede foreninger. Det er
væsentligt at inddrage foreningerne på et tidligt tidspunkt så de kan bidrage med
deres viden. Fordelen ved at gentage eventgangene i 2011 er at de involverede
parter kan bygge videre på erfaringerne fra 2010.
Kontaktinfo – se www.breddeidraet.nu

