
  

                                                

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV:s projekt ”Handbollsskola för alla” får anslag 
från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse stöttar årligen organisationer som främjar inkludering 
och god hälsa för barn och unga i Sverige. Sexton organisationer får stöd från under 
2023. Under ansökningsperioden augusti 2022 inkom det 113 ansökningar och 
samtliga ansökningar har granskats. 

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. 

 

Barn och unga ska kunna växa upp till trygga och starka individer, med tro på 

framtiden. Stiftelsens stöd och uppmuntran till små och stora organisationer som just 

arbetar med barns bästa för ögonen är därför kanske viktigare än någonsin. Det känns 

också så viktigt – och avgörande – att urvalet av organisationer som stiftelsen vill stödja 

sker i nära dialog med unga själva. Barns och ungas perspektiv och känsla för 

verksamheter som verkligen kan göra skillnad är oumbärliga” 

säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige och medlem av 

Kronprinsessparets Stiftelses expertråd.  

Organisation: OV Helsingborg HK 

Projekt: Handbollskola för alla – mot utanförskap för integration. Ett projekt där 

handbollsträning kombineras med läxhjälp varje vecka på flera skolor i Helsingborg. 

OV Helsingborgs samhällsprojekt, ”Handbollsskola för alla”, har nu varit igång i drygt sex år. Varje vecka 
deltar cirka 350 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. Vi arbetar med 
motverkande av utanförskap och integrering av barn och föräldrar i vår ordinarie handbollsverksamhet. 

Frågor besvaras av: Mats Jacobson, projektansvarig,  

mats.jacobson@ovhelsingborg.se 
tel: 0708-49 78 25 
 

 

http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/om-stiftelsen/organisation/expertrad.html
http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/aktuellt/nyheter/2019-09-26-kronprinsessparets-stiftelse-infor-ett-ungdomsrad.html
https://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/verksamhetsomraden/organisationsstod/projekt-som-far-stod/2020-07-01-ov-helsingborg-hk
mailto:mats.jacobson@ovhelsingborg.se

