PLAYER SOCIAL RESPONSIBILITY

Med spillerne forrest imod racisme og for integration
Spillerforeningens medlemmer, de professionelle fodboldspillere, er den ressource, vi bruger over for socialt udsatte børn og unge.
Erfaringer fra England, Norge samt øvrige europæiske lande taler sit klare sprog. Når spillerne går forrest bliver børn og unge engagerede, tager ansvar og vil gerne være med til at gøre en forskel.
Spillerforeningen har med succes igennem en længere periode arbejdet på at bekæmpe racisme og diskrimination, nu tager vi det
næste skridt med Arena Spartacus. Hver fjerde nydansker vokser op i et udsat boligområde. Vi vil give den enkelte en mulighed for at
blive en del af et positivt netværk, der kan være med til at sikre en god skolegang.
Player Social Responsibility bygger på
Giv Racismen Det Røde Kort kampagnen – aktiviteter på stadion, skoler og ungdomsuddannelser
° Arena
Spartacus – lokalfodbold og træneruddannelse i udsatte boligområder
° Spartans
- træneruddannelse med mening
°

Effekt

giver børn og unge tilbud om aktiviteter, der hvor de er - Transport er en barriere for en del af denne gruppe
° ViSocialt
udsatte børn skal have trygge rammer og positive voksenrelationer – minoritet såvel som majoritet
° Spillerforeningens
medlemmer er rollemodeller for de børn og unge, der er en del af målgruppen
° Vi forebygger kriminalitet
i udsatte boligområder
° Vi sikrer en styrket inklusion
af alle grupper socialt udsatte
° Vi bruger fodboldens ressourcer
som et fællessprog alle kan være en del af og blive bedre til
° Vi møder de unge i skolen, bag boligblokken,
på banen og i klubben. En tæt relation der er med til at skabe det
° positive netværk
empowerment og styrket selvforståelse
° ViVi sikrer
giver den enkelte ny værdi, så det ikke er kriminalitet i centeret, men det at være med på træner° uddannelsen, der giver status
° Vi gør flere børn og unge foreningsparate til livet i den lokale fodboldklub
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