Ansøgning om støtte til fodboldhold for unge fra et kriminelt miljø

Kære Integrationsudvalg

I samarbejde med den tidligere beboerrådgiver på Klosterparkvej i Kalundborg, Bo Mouritzen,
fik vi godkendt af fodboldklubben KGB at danne et fodboldhold. KGB krævede, at vi betalte et
halvt kontingent ca. 250 kr. pr. halvår, hvor vi så kunne tilbyde nogle udsatte unge en
fritidsaktivitet samt at kunne bidrage med en positiv oplevelse i de unges dagligdag.
Det overordnede formål var at integrere unge med anden etnisk herkomst end dansk, samt
danske unge som kommer fra et kriminelt miljø, hvor vi skulle blande dem med ikke udsatte
unge og holde dem væk fra en kriminel livsstil. Vi lærer dem at prøve, at beherske deres vrede
samt at få dem til at lære at integrere sig i det danske samfund.
Vi træner to gange om ugen (tirsdag og torsdag) fra kl. 18:00 - 20:00. Vi har eksisteret siden
maj 2011.
Der er rigtig mange af de unge, som deltager med entusiasme og positivitet i aktiviteten
fodbold, men mange af disse unge drenge har ikke råd til fodbold udstyr såsom:
fodboldstøvler, træningstøj (shorts og t-shirts) og fodboldskinner, samt forskelligt
træningsudstyr, såsom fodbolde, taktik tavle og fløjte.
De møder op i enten cowboybukser eller shorts, når det er frost vejr, og størstedelen af de
unge har ikke et par fodboldstøvler. Dette har vakt stor bekymring hos mig, da jeg ved hvor
let det er for disse unge at anskaffe sig dette udstyr på kriminel vis.
Derfor anmoder jeg om økonomisk støtte til ovenstående udgifter, samt håber jeg at der bliver
set med seriøse øjne på projektet, da det omhandler udsatte unge, som har nogle gode sociale
interesser, i stedet for at de skulle falde tilbage til deres kriminelle livstil. Det skal siges, at vi
har ca. 24 personer i alderen 15-21 år, som deltager i aktiviteten fodbold, og der kommer hele
tiden nye medlemmer til. Til disse ovenstående udgifter søger vi et ca. beløb på 7.000 kr.
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