Kære foreninger i Glostrup Kommune
Glostrup Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland søger udviklingsparate foreninger, der ønsker at
styrke deres arbejde med børn og unge.
Som en del af partnerskabsaftalen mellem Glostrup Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland,
søger vi foreninger, som i 2022 og 2023 vil sætte fokus på foreningsudvikling og invitere flere børn
og unge med i fællesskabet.
I partnerskabet er der afsat ressourcer til at støtte foreningernes arbejde med bl.a. rekruttering af
trænere og frivillige, udvikling af nye aktiviteter til børn og unge og kurser i fx markedsføring og
brugen af sociale medier. Omkostningerne dækkes af Glostrup Kommune og DGI Midt- og
Vestsjælland.
Som indledning til forløbet gennemfører DGI og foreningen et 360 graders tjek på foreningens
arbejde og organisering: Hvad går godt, og hvor har I brug for hjælp? Vi aftaler, hvad vi skal
arbejde med, og hvordan vi bedst muligt støtter jer i jeres udvikling. Det kunne f.eks. dreje sig om
foreningens arbejde med
•
•
•
•
•

flere medlemmer
flere frivillige
stærkere organisering
klare visioner og handlingsplaner
nye aktiviteter.

Vi søger ikke foreninger, som er verdensmestre i alt. Vi søger foreninger, som brænder for stærke
fællesskaber for børn og unge, og som er motiverede for at udvikle og styrke deres egen
organisation på et eller flere områder i løbet af 2023.
Hvordan kommer I med?
Lyder ovenstående for noget for jer, skal I sende en mail til kultur@glostrup.dk , hvor I
tilkendegiver jeres interesse. Så vil I blive kontaktet mhp. et indledende møde, hvor vi taler om,
hvilke behov foreningen har, og hvad forløbet vil kræve.
Fristen for jeres interessetilkendegivelse er den 15. oktober 2022.
Har I spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at skrive til Line Kromann på
line.kromann@glostrup.dk eller Sascha Clausen på sascha.clausen@dk.
Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen
DGI og Glostrup Kommune

