Ansökan om att ingå i idéburet partnerskap
Kista SC är en ideell idrottsförening som är religiöst och politiskt obunden.
Vi har verkat i området sedan 1985. Våra syften och mål med verksamheten är att ge barn
och ungdomar god hälsa, stärkt självkänsla, integration, upplevelser, lära om samarbete och
värdegrundsarbete. Vi har strävar alltid efter att ha god samverkan med föräldrar och även
skola vid behov för att stödja deras skolarbete. Vi använder idrotten som ett verktyg för att
ur ett livslångt hälsoperspektiv nå dessa mål.

Ansökan rör barn-ungdomsverksamheten samt föräldrakontakter




Ge ungdomar möjlighet att genomgå olika ledarskapsutbildningar i syfte att stärka
dom och ge för att ge möjlighet att verka som ledare och goda förebilder i området.
Vi erbjuder ungdomar kontinuerliga utbildningar under året för att utveckla deras
ledarskap och ge kunskap för framtiden. Många av de unga ledarna erbjuds även
någon slags praktik efter sin utbildning för att få möjlighet att fördjupa sina
kunskaper i sitt ledarskap. Det kommunala feriejobbet är ett exempel där Kista SC
kombinerar ledarskapsutbildningen med arbetsuppgifter inom ramen för feriearbete.
Vi har tre kategorier där de kan fördjupa sitt ledarskap i.
Kommunikation/ digitala plattformar, event och idrottsledare. Om ungdomarna
väljer att vara i unga ledare programmet så får dom möjlighet att fördjupa sig i dessa
områden förutom den grundläggande ledarskapsutbildningen. Vi har utbildat ca 80
ungdomar under 2020 där många av ungdomarna har fått möjlighet att fortsätta sitt
ledarskap hos Kista SC eller någon annan förening. Vi arbetar kontinuerligt med att
utveckla ungt ledarskap för att ge ännu större förutsättningar för våra ungdomar.
Vi kommer fortsätta att erbjuda ledarskapsutbildningar till ungdomar via
ungdomsgårdarna.

Vi vill ge barn i förskolorna inspiration i rörelsefrämjande aktiviteter som kan lägga
grunden till en livsstil av rörelseglädje för ett hållbart och hälsosamt liv.
Vi hoppas med att vara ute i förskolorna skapar intresse för att både rörelse, hälsa
och fortsätta med att ha en aktiv fritid. Tillsammans med förskolorna så tar vi fram
tider och metoder för att utföra det. Det kommer också att erbjudas

eftermiddagspass för de äldre barnen för att ytterligare stärka rörelse och skapa
hälsofrämjande förutsättningar för barnen.


Kista SC vill fortsätta med att utveckla lovaktiviteterna för barn/ungdomar i
stadsdelen gemensamt med ungdomsgårdarna , andra lokala föreningar,
idrottsförvaltningen, RF Sisu för att skapa mer förutsättningar för barn och
ungdomar.
Dessa aktiviteter ska vara med syfte att barn och ungdomar får ett intresse av att
fortsätta med någon aktivitet senare för att ha meningsfull fritid.
Unga ledare är en stor del av detta arbete då de får möjlighet att utvecklas som
ledare och även ha en sysselsättning under loven.



Vi vill även fortsätta vårt arbete med förvaltningen för att nå fler föräldrar.
Kista SC ser att en av utmaningarna i området är att föräldrar inte alltid söker stöd
och hjälp i rätt tid och därför vill vi gemensamt med förvaltningen försöka hitta fler
olika metoder till att bygga en bro mellan civilsamhället och förvaltningen för att
underlätta. Vi har påbörjat en bra samverkan där vi har tydliga gemensamma syften
och mål som vi gärna önskar fortsätta utveckla gemensamt med förvaltningen.
Vi skickar med ett budgetförslag som en extra bilaga.
Vi har ökade kostnader samt att vi önskar stärka upp och kvalitetssäkra samverkan
med förskolan och därför har vi lagt in om ett ökat anslag.
Det ökade anslaget innebär bl.a en halvtidstjänst riktat mot samverkan med
förskolorna då vi har sett att samordna utifrån en ideell basis inte alltid blir helt
säkert.
Vi har även ökat gällande aktivitetskostnader gällande föräldrakontakten där vi
önskar ha utrymme för att eventuellt kunna göra någon aktivitet gemensamt med
förvaltningen och föräldrar.
Även kostnaden för unga ledare har vi utökat då vi har sett att vi kan behöva speciella
föreläsare eller samarbetsaktiviteter där vi arbetar med värdegrund gemensamt med
unga ledare.

Vi hoppas på en bra samverkan och att vi tillsammans når alla våra gemensamma mål!
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