VILL DU VARA MED OCH SKAPA

ETT BÄTTRE
HELSINGBORG?

Integration är en ödesfråga.
Projektet är väldigt välkommet
och kommer att göra stor
skillnad.
Johan Mangbo,
kommunpolis.

DEN LIVSVIKTIGA
FORTSÄTTNINGEN
Det finns utmaningar för samhället och staden. Men
det finns också sätt att ta sig an dem.
Handbollsskola för alla är ett projekt som nu pågått i tre år. Det
heter handbollsskola men det är egentligen inte handbollen som
är poängen här. Det är i stället fråga om en satsning på ungdomar,
hälsa och framtid. 300 pojkar och flickor från Helsingborgs mest
utsatta områden ges chansen att idrotta tillsammans och umgås
över gränserna på en mötesplats som skapar trygghet, glädje
och som bygger broar. Precis det som vi alla behöver på vår färd
genom livet. Du är varmt välkommen att stötta projektet. Du kan
hjälpa till att göra skillnad.

Det är ett viktigt projekt.
Eleverna blir helsingborgare
på ett tydligare sätt och får en
ingång till föreningslivet.
Cissi Warntoft,
rektor Drottninghögskolan.

Handboll är kul. Det är kamp och lagarbete, energi och finess.
Men barnen som kommer till Handbollsskola för alla får så mycket
mer än den glädje som spelet ute på planen ger. Här får de hjälp
med läxorna av frivilliga vuxna. De får vidga sina vyer, glänta på
dörrar som de inte hade kommit i kontakt med annars. De får
ett sammanhang, de blir sedda. De hittar nya kompisar och en
förståelse för vad samhället har att erbjuda.
Så här långt har projektet finansierats med hjälp av medel
från Arvsfonden och kompletterande bidrag från Crafoordska
stiftelsen och Helsingborgs stad. Nu behövs det nya medel för
att satsningen ska kunna fortsätta. Det är ett stort projekt som
omfattar två heltidsanställningar och en mängd ideella insatser.
Det sker på dagtid och lov. Det behövs 1,5 miljoner för att dra runt
handbollsskolan under ett år.

ETT PROJEKT
DÄR ALLA VINNER
Handbollsskola för alla är en samhällssatsning som på
ett väldigt konkret sätt kommer hela staden till gagn.
Skolledningar, polis och andra inblandade har vittnat
om projektets stora betydelse för barnen i de utsatta
stadsdelarna. Nya skolor och fritidsgårdar hör av sig
och vill veta mer. Det drivs i OV Helsingborgs regi
men är helt frånkopplat från den vanliga handbollsverksamheten som omfattar elitlag och ungdomsverksamhet för 800 lika fördelat mellan pojkar och
flickor i Helsingborg. Vi berättar exakt hur pengarna
gör nytta, du är mer än välkommen att besöka oss
och se vilken kraft det finns i Handbollsskola för alla.
Ett rikt föreningsliv för våra barn och barnbarn är en
hygienfaktor för ett helt samhälle. Har du kommit in
i en förening får du så mycket gratis; kamratskap,
tillhörighet, positiva förebilder, respekt för regler och
medmänniskor.
Välkommen, tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Jag längtar alltid till handbollsskolan.
Det bästa av allt är att jag fått så
många nya kompisar.
Marissa,
9 år.

KRAFTEN I ATT
ARBETA TILLSAMMANS

TACK TILL VÅRA BIDRAGSGIVARE
UNDER SÄSONGEN 19/20:

Handbollsskola för alla startade hösten 2016 och tog sikte på
fyra särskilt utsatta Helsingborgsområden: Fredriksdal, Dalhem,
Drottninghög och Söder. Vi vände oss till barn i åldern 7–10 år och
deras föräldrar. Projektet drivs i samråd med skolor, trossamfund,
polis och förvaltningar. Nu behöver det stöd. Från företag, privatpersoner och stiftelser. Tillsammans kan vi jobba för integration
och mot utanförskap. Tillsammans kan vi skapa vägar in i framtiden
för mängder av tjejer och killar.

LOGISTIK I SAMVERKAN:

VI SVARAR PÅ ERA FRÅGOR OM HANDBOLLSSKOLA FÖR ALLA:

OV Helsingborg / Mejerigatan 1A / 252 76 Helsingborg
Tel 042-14 89 90 / kansli@ovhelsingborg.se / ovhelsingborg.myclub.se
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