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Program 

§ Hvem er DGI ?
§ Brobygning og samarbejde med lokale Broen afdelinger (DGI)
§ Foreningsliv for alle puljen
§ Hvad er Bevæg dig for livet ?
§ Dialog og spørgsmål





¾ Ca. 6.300 
medlemsforeninger

¾ Ca. 1.5 mio. medlemmer
¾ Ca. 106.000 frivillige
¾ 14 landsdele og tæt på alle 

foreninger i DK
¾ Ca. 435 medarbejdere

DGI i tal

DGI Storstrømmen i tal
¾ 410 medlemsforeninger
¾ Ca. 59.008 medlemmer
¾ 6 kommuner
¾ 22 medarbejdere plus 

brobyggere



Brobygning – foreninger for alle 

Hvem står bag indsatsen i Næstved kommune

DGI Storstrømmen og Broen Næstved er gået sammen i projektet "Foreninger for alle”

Målgruppe

Børn og unge, der ikke selv har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter

Projektperiode

Projektperioden er 1. januar 2018 til 31. december 2022

Finansiering

Kultur og fritid Næstved kommune, DGI Storstrømmen, Udlændinge og Integrationsministeriet 
og Broen Næstved med midler til kontingent og udstyr.



Udsatte børn og unges inklusion i 
foreningsfællesskaber
Hvem står bag indsatsen i Guldborgsund kommune

DGI Storstrømmen, Guldborgsund kommune og Broen Guldborgsund er gået sammen i 
projektet Udsatte børn og unges inklusion i foreningsfællesskaber

Målgruppe

Børn og unge, der ikke selv har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter

Projektperiode

Projektperioden er 1. januar 2021 til 31. december 2023

Finansiering

Kultur og fritid Guldborgsund kommune, DGI Storstrømmen, Socialstyrelsen og Broen 
Guldborgsund med midler til kontingent og udstyr.



Pulje: Foreningsliv for Alle

Målgrupper

Børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre

Børn og unge op til 25 år, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en 
afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

Nytilkomne voksne flygtninge og asylansøgere

Flygtninge og asylansøgere over 25 år, hvor få midler begrænser disse menneskers idræts- og 
foreningsdeltagelse.



Hvad kan foreningen søge støtte til?

Til børn og unge op til 25 år kan der søges til:

2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år/en sæson. Som 
udgangspunkt kan et medlem få tilskud til ét år/sæson. For nogle familier, kan der dog være 
behov for støtte til to eller flere sæsoner. Vi ser på familiens konkrete situation og vurderer 
behovet. I er derfor velkomne til at søge til samme medlem flere gange, hvis I kan se, at der er 
behov for det, for at medlemmet kan fortsætte i jeres forening.

Stævnedeltagelse: Op til 500 kr. årligt pr. medlem til betaling for idrætsstævner, -lejre, -skoler 
og -camps.

Hele det ansøgte beløb kan bevilges, hvis I søger på vegne af uledsagede flygtningebørn.

Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:

2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. Som udgangspunkt kan I 
søge tilskud til ét år. I særlige tilfælde kan I søge til et år ekstra.



Få en friplads på DGI’s idrætsskoler

Hvem kan få friplads?

DGI tildeler fripladser til børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre, hvor 
økonomisk støtte er en afgørende betingelse for deres deltagelse. Fripladsen tildeles på 
baggrund af en kort begrundelse for barnets/familiens behov for støtte, og der kræves ikke 
dokumentation for husstandens økonomi eller lignende.

Ved tildelingen ser vi på det enkelte barns situation og behov. Måske modtager forældrene 
kontanthjælp eller SU? Måske er der mange børn i familien og ikke så stor indtjening? Ingen 
udfordring er ens, og vi vurderer behovet hos den enkelte.

For at det bliver en god oplevelse for alle, skal de, der får friplads, kunne deltage på 
idrætsskolen sammen med resten af børnegruppen uden særskilt støtte. Der er dygtige 
instruktører på idrætsskolerne, som sikrer gode oplevelser og fællesskab for alle.

Der tilbydes én friplads per person i en ferieperiode. Tilbuddet om friplads er gældende for 
deltagelse på idrætsskoler og ferieaktiviteter uden overnatning i ferieperioder i 2021.



deltagelse på idrætsskoler og ferieaktiviteter uden overnatning i ferieperioder i 2021.

Hvem kan indstille?

Frivillige eller fagpersoner tæt på familien kan indstille et barn eller en ung til en idrætsskole 
med friplads. Der er to fripladser på alle DGI-idrætsskoler.

Hvordan indstiller jeg et barn eller ung?

Find den rigtige idrætsskole sammen med familien.
Der er mange muligheder for at få en aktiv ferie – både for nybegyndere og øvede, alle 
aldersgrupper og i hele landet. Find den idrætsskole, som barnet eller den unge har lyst til at 
deltage i. 
Find en oversigt over DGI's idrætsskoler her.

Udfyld nedenstående skema for indstilling.

https://www.dgi.dk/tvaergaaende-idraet/idraetsskoler-og-camps-i-sommerferien


Bevæg dig for livet

Samarbejde på tværs af idrætsorganisationer 

Mål for bevæg dig for livet visionen 25-50-75

Kommune samarbejder, udvikling af nye tilbud i foreningslivet.

Link til https://www.bevaegdigforlivet.dk/fokusomraader/oversigt-over-fokusomraader

https://www.bevaegdigforlivet.dk/fokusomraader/oversigt-over-fokusomraader



