Foreningsudvikling ”Bevæg dig for livet” 2017
Vil du være med til at højne kvaliteten i din forening ? så er alletiders tilbud
lige her.
Aktivitetsledelsen har besluttet at afsætte i alt 110.000 kr. til foreningsudvikling i 2017 og ligeledes igen 110.000 kr. i 2018 og dem kan din forening få del
i.
Konceptet er opdelt således at der i 2017 udvælges 6 foreninger, der på baggrund af en ansøgning udvælges til at modtage denne pakke. Skulle det være
sådan at der er flere end 6 foreninger der ansøger vil disse komme på en liste
til afviklingen i 2018.
Projektet tager udgangspunkt i jeres forening, hvor er det i ønsker at udvikle,
ændre, fastholde eller organiserer og hvad præger jeres hverdag. Hele forløbet
vil være i tæt samarbejde med en erfaren konsulent fra DGI Østjylland hvor
der vil blive arbejdet med det eller de emner i mener flytter mest i foreningen
netop nu.

Hvad indeholder denne pakke så ?








12 timers Bevæg dig for livet forløb
Træner 1 uddannelsen for 2 personer
Hjælpetræner kursus for 2 personer
Juniorskyttekursus for 1 person
Forberedende juniorskyttekursus for 1 person
10 stk. skytteboger
Midler til selvvalgt emne (indsatsområde)

Samlet værdi for hele pakken, til din forening

værdi
værdi
værdi
værdi
værdi
værdi
værdi

10.000 kr.
3.490 kr.
1.590 kr.
1.600 kr.
1.600 kr.
220 kr.
3.520 kr.
22.020 kr.

Eneste betingelse er, at foreningen forpligter sig til at deltage aktivt i et Bevæg
dig for livet forløb samt arbejde med et selvvalgt indsatsområde som er med til
at udvikle din forening.
Ansøg allerede nu på vedlagte ansøgningsskema, og send til landsdelskontoret.
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I 2017 er der 7 foreninger der har ansøgt hvoraf den ene først har opstart i
2018
Det er stadig muligt at tilmelde din forening til et forløb i 2018 så ansøg eller
ring gerne allerede i dag til Anette.
Ansøgningen sendes til DGI Østjylland Skydning :
Skyttekonsulent
Anette Vernager
e-mail : anette.vernager@dgi.dk
mobil 3051 1158
Skulle der være spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Anette Vernager
Venlig Hilsen
Aktivitetsledelsen.
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