OV:s projekt ”Handbollsskola för alla” får
anslag från Kronprinsessparets Stiftelse
Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för
god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. 2019 års anslag
tilldelas 8 projekt som är nya samt 5 projekt som beviljats fortsatt anslag
Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen möjliggöra att barn och
unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en
positiv framtidstro. Med hjälp av Expertrådet och Ungdomsrådet valde Stiftelsen
ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa projekt
genom att bidra med finansiering och kunskap.

"Det har varit lärorikt att ta del av alla ansökningar och därmed få insyn i många
organisationers uthålliga arbete för en bättre uppväxt för barn och unga. Det
finns många innovativa idéer för att lösa dagens utmaningar för unga" , säger
Marika Markovits, Senior rådgivare på Stockholms Stadsmission och medlem i
Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.
"Med årets beviljade bidrag kommer stödinsatser till unga i social utsatthet öka,
liksom stöd till ungas entreprenörskap och ökad hälsa över hela Sverige."
Organisation: OV Helsingborg HK
Projekt: Handbollsskola för alla - mot utanförskap och för integration genom
handbollsträning och läxhjälp.
OV Helsingborgs samhällsprojekt, ”Handbollsskola för alla”, har nu varit igång i drygt
tre år. Varje vecka deltar cirka 300 barn, 7-10 år, i verksamheten. I fyra olika stadsdelar
bedrivs handbollsträning och läxhjälp på eftermiddagar som ett led i att visa barnen en
väg in i ett välkomnande föreningsliv. Projektet syftar till att motverka att barn hamnar i
utanförskap och får leva i samhället istället för utanför. Med tidiga insatser ökar
chanserna att motivera barn att finna en meningsfull och aktiv fritid. Vi arbetar med
motverkande av utanförskap och integrering av barn och föräldrar i vår ordinarie
handbollsverksamhet.
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