
Fodbold i boligområdet som fast base
Gennem fællesskabet styrkes egne kompetencer, og der er flere til at tage hånd om de, der har behov for det. Arena Spartacus 
er en aktivitet, de unge kan se frem til uge efter uge. Det vedvarende engagement fra Player Social Responsibility gør, at Arena 
Spartacus bliver en fast base for de mange børn og unge, der ellers har været på vej ud af samfundet.

Arena Spartacus foregår de første uger en gang om ugen og herefter to gange om ugen i boligområdet - fx på den lokale skole eller 
tilknyttede fodboldklub. Der er altid en træner med, der fungerer som leder for eftermiddagens aktivitet.

 ° Arena Spartacus stiller op, hvor der er behov

 ° Player Social Responsibility stiller træner og materialer (bolde, veste, mål mm.) til rådighed

 ° Arena Spartacus er på banen 15 uger forår og 15 uger efterår, og der afholdes et Arena Spartacus-stævne forår og efterår

 ° Til minimum ét af stævnerme vil der være besøg fra professionelle fodboldspillere og håndboldspillere som ambassadører, der 
 skaber opmærksomhed og giver inspiration til aktiviteten

En håndsudrækning til marginaliserede børn og unge 
Målgruppen er alle børn og unge i aldersgruppen 7-18 år, som er interesseret i at mødes omkring fodbolden. Derudover især:

 ° Marginaliserede børn og unge

 ° Frafaldstruede unge

 ° Unge i kriminelle miljøer

Et vedvarende samlingspunkt med synergieffekt
Der vil blive skabt en synergieffekt mellem fodboldaktiviteterne i Player Social Responsibility i byernes lokalområder og ved skole-
besøg, som vil skabe interesse for Arena Spartacus. Målene er, at:

 ° Deltagerne kan fastholdes og har lyst til at vende tilbage uge efter uge

 ° Arena Spartacus bliver et naturligt samlingspunkt i lokalområderne

 ° Forældre anerkender Arena Spartacus og bakker børnene op i, at det er en god idé at være med

 ° Marginaliserede grupper deltager i Arena Spartacus og dermed styrker deres sociale netværk

PLAYER SOCIAL RESPONSIBILITY

Legen på gaden, fællesskabet, venskaberne. Disse tre elementer hænger sammen, og de hjælper dårligere 
stillede børn og unge til at blive en del af samfundet. Arena Spartacus er et tilbud til disse børn og unge om at 
have en fodboldaktivitet som samlingspunkt og lyspunkt i hverdagen.
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