Alle bør have en
chance for at blive
foreningsdansker!
SIFA ønsker at gøre en forskel og understøtte mennesker, der har lyst til at blive
medlem i en forening i Aalborg Kommune.
Vi støtter foreningerne, som støtter mennesker – med tanken, at vi
i et fællesskab alle bliver bedre til at tage os af hinanden.
Vi tror på, at nye veje for involveringen af de stærke fællesskaber
vil bidrage til løsningen af de sociale og sundhedsmæssige problemer, som er tydelige i vores samfund (jfr. alle undersøgelser af sundhed, bl.a. den nye Sundhedsprofil 2018).
Aalborg Kommune vokser. Vi er en storby med 214.000 indbyggere,
og nye borgere og flygtninge er kommet hertil de sidste 3 år og gør
det stadig.
SIFA søger derfor til endnu en runde samarbejdspartnere, som vil
være med til at gøre Aalborg endnu bedre at leve i…for alle.
SIFA ønsker at bidrage, ved dels at hjælpe klubber med integration
af de mange nye borgere, dels hjælpe økonomisk vanskeligt stillede
enkeltpersoner og familier, til et medlemskab af en forening.

En succeshistorie
Vi har kørt en ”SIFA’s Kontingentpulje” i en periode på to år, og det
har vist sig, at vi, via puljen, er lykkedes med at bygge bro mellem
børn/unge/voksne og idrætsforeningerne.
260 børn, unge og voksne er kommet i gang i foreningerne inden
for de sidste 2 år.
Det er mange nye medlemmer i foreningerne, og det er mange personer, der har fået mulighed for at være med i et stærkt fællesskab.
Det ville svare til 2- 3 nye foreninger.
Vi ”lod hatten gå rundt”, søgte og fik midler fra fonde, institutioner
og venner af SIFA, i alt 190.000 kr..
Nu er denne kapital opbrugt, godt og vel, og derfor søger vi atter
samarbejdspartnere, som vil videreudvikle dette projekt med os.
Vi tror, vi kan gøre det til noget større og endnu mere bæredygtigt.
I den 2-årige periode er der 50 foreninger, der har fået mellem 1
og 5-6 nye medlemmer, og en håndfuld af foreningerne har fået
mange nye medlemmer, f.eks har Farstrup Boldklub fået 25 nye
medlemmer (hvilket er godt for en klub i et landdistrikt, hvor det er
svært at holde aktiviteterne i gang).
Ansøgningerne kommer fra mange idrætsgrene og bredt fordelt på
by- og landområder i Aalborg Kommune.
De nye medlemmer kommer fra 22 lande, og der er tale om mindst
17 forskellige sprog. Nogle kan ikke tale dansk endnu, andre har
været i Aalborg i længere tid. Der er 44 børn fra danske familier.
Der er bevilget flest penge til børn og unge men også til voksne,
bl.a til fodboldklubberne samt kano og kajak. Der er bevilget til en
enkelt spejder og til en lille håndfuld på kulturskolen.
Beløbene til kontingent er meget forskellige fra den ene klub til den
anden. Der er dyre og der er billige kontingenter, selv i samme type
fodboldklubber.

Vi har støttet SIFA’s Kontingentpulje:

Vores kontingentpulje har været den eneste ”på markedet”, hvor
den enkelte formand for klubben har kunnet søge direkte til medlemmerne og har fået kontingentstøtte og evt. udstyr og tøj, uden
at skulle have en kommunal medarbejder med ind over sagen,
men blot på tilsagn fra formanden om, at han er bekendt med ansøgerfamiliens økonomiske situation.
Vi ved at pengene er en stor hjælp. Flotte tilbagemeldinger fra familierne og fra foreningerne.

Vi har et godt udgangspunkt
til at skabe mere udvikling

Samfundsmæssigt en god investering, da vi taler om bevægelse og
motion til børn, unge og voksne, som ellers ikke ville være i foreningslivet, bedre og mere integration og dannelse via foreningslivet.
Væsentlige faktorer for at trives og blive gode medborgere.
- og ikke mindst et godt bidrag til foreningernes medlemslister og den
store kommunale vision ”Bevæg dig for livet”.
SIFA’s andel ind i partnerskabet:
1. Et anseeligt 5-cifret beløb.
2. Kontakt til 210 foreninger med 60.000 medlemmer.
Udsendelse af informationsmateriale og øvrig kommunikation med
kasserere/formænd mv..
3. Facilitering af Kontingentudvalg, herunder sikre udbetaling mv. af
økonomiafdelingen.
4. Facilitere netværk for foreningerne med erfaringsudveksling om
det gode arbejde i foreningerne for modtagelse af flygtninge og
økonomisk vanskeligt stillede børn og unge, uanset nationalitet.
5. Evaluering og afrapportering.
Vi ansøger om din/Jeres hjælp til endnu en etape i dette vigtige arbejde…
På SIFA’s vegne
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