FODBOLD FOR MENNESKER MED HANDICAP
ELLER SÆRLIGE BEHOV I DBU-KLUBBER
- Et samarbejde mellem DBU og Parasport Danmark om støtte til opstart eller
udvikling af fodboldtilbud for spillere med handicap eller særlige behov.
VIL DIN FODBOLDKLUB VÆRE MED TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR MENNESKER MED HANDICAP ELLER
SÆRLIGE BEHOV? DET KAN EKS. VÆRE OPSTART AF ET NYT HOLD ELLER UDVIKLING AF ET EKSISTERENDE
HOLD FOR:
• Spillere med udviklingshandicap, autisme og ADHD
• Spillere med fysisk handicap (CP-fodbold eller Powerchair Football)
• Spillere med andre særlige behov
PARASPORT DANMARK OG DBU TILBYDER:
• Sparring til organisering, træning og rekruttering af spillere
• Støtte til træningsopstart fra en træner med erfaring med målgruppen
• Et kontant tilskud på 5.000 kr., som kan anvendes til eks. spillertøj, rekvisitter eller trænergodtgørelser
En forudsætning for at få støtte er, at klubben er medlem af DBU og er/bliver medlem af Parasport Danmark.
INKLUSION
Idræt for mennesker med handicap eller særlige behov foregår ofte i almenidrætsforeninger. Det er en klar
tendens ikke mindst i fodbold. Af de 65 klubber i Parasport Danmark, som tilbyder fodbold, er de fleste almene
fodboldklubber i DBU. Mange af disse klubber er kommet til inden for de sidste år. Skal din klub være den næste,
som tilbyder fodbold for mennesker med handicap eller særlige behov?
OVERVEJELSER INDEN I GÅR I GANG

Umiddelbart tænker mange måske, at de ikke har trænere med de nødvendige kompetencer, men erfaringer
viser, at alle gode fodboldtrænere også vil være gode trænere for mennesker med handicap. Der kan være nogle
gode råd ift. træning og håndtering af den specifikke målgruppe, som er gode at kende, og det vil være muligt
at få sparring med erfarne trænere fra Parasport Danmark til den del. Den største udfordring vil formentlig være
rekruttering af spillere, og det er derfor vigtigt, at der gøres nogle overvejelser om, hvor og hvordan spillerne kan
findes, inden holdet startes op. Parasport Danmark står til rådighed med råd og erfaringer fra andre lignende hold.

MULIGHEDER PÅ SIGT

Når I har oprettet et hold, vil der være muligheder for deltagelse i stævner og turneringer i Parasport Danmark.

HVORDAN KOMMER I MED?

Udfyld en kort ansøgning på dette link eller scan QR-koden. Der kan ansøges løbende, dog senest
den 1. oktober 2023. I kan forvente at få svar på ansøgningen efter senest fire uger.

KONTAKT:

Stine Sloth Jensen, idrætskonsulent i Parasport Danmark
Tlf.: 6118 5703, Mail: ssj@parasport.dk

