Udviklingspuljen - Ansøgning
Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger til Udviklingspuljen i Det Danske
Spejderkorps. Se mere om kriterier på http://dds.dk/udviklingspuljen. Ansøgningen sendes
til pulje@dds.dk.

Ansøger og kontaktperson
Hvem er ansøgerne og kontaktpersonen.
Prins Hamlet Spejdergruppe

Kort beskrivelse af ideen/projektet
Her fortæller I kort om jeres ide/projekt. Hvad er det nye i forhold til jer? Hvornår finder projektet sted?
Flygtningebørnene skal introduceres til foreningslivet gennem spejder. Det er et projekt, der har til formål at
integrere begge parter til en samlet forståelse af hinanden og de gode værdier i spejderlivet.
Det nye er vi har kontakt til hele Øresund division som et fælles projekt for alle spejdergrupperne. Det gør det
også nemmer at frigive 1-2 leder pr. gruppe til projektet.
Vi vil have et opstarts møde omkring Tænkedag 22.feb 2017

Sammenhæng med udviklingsplanen
Hvilket område af udviklingsplanen støtter ideen/projektet op om?
Vi har gennem de sidste 2 år fokuseret på at lave lokale sociale projekter, 2015 men en lege/snobrøds dag
for børn på det lokalt modtage center og sidste år med at bygge et shelter til de lokale hjemløse. Så
gruppens vision om at være den gruppe i Helsingør der tage et socialt ansvar, vil vi nu gerne dele med de
andre grupper i Divisionen, derpå også for at vise at sammen kan vi løfte større projekter uden det går ud
over det normale spejderarbejde.

Projektets mål
Beskriv de mål, I forventer at opfylde med projektet. Hvad kommer til at ske? Hvad skal nogen få ud af
projektet?
Vi har en ide om at lave et spejdermøde hver 14.dag lørdag eller søndag for målgruppen og deres familier.
Disse møder skal være en introduktion til det at være spejder i Danmark og hvilke værdier vi sætter så højt.
Samtidig vil vi som spejder også kunne lære noget at deres kultur og få en bedre forståelse at de
udfoldninger de står over for som nye i Danmark.
Efter de 6mdr. er gået vil det være muligt for de nye spejder at komme med i grupper de nu ligger tæt på.
Hvis der er nogen af børnene der indenfor de 6 mdr. viser at de har mod på at starte som spejder er det
selvfølgelig også en mulighed. Til sidst kunne de også komme med på den kommende SL2017.
Vi støtter os op af vores spejderlov.
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Finde sin egen tro og have respekt for andres.
At værne om naturen.
At være en god kammerat.
At være hensynsfuld og hjælpe andre.
At være til at stole på.
At høre andres meninger og danne sine egne.
At tage medansvar i familie og samfund.

Det er klart at nr.1, 4, og 7 rammer lige ned i dette projekt.

Målgruppe
Hvem laver I projektet for?
Uledsaget flygtningebørn, flygtningebørn og deres familier og spejderne i grupperne.

Forventet effekt
Hvad forventer I at få ud af at gennemføre ideen/projektet?
Vi forventer at få en bedre forståelse af hinandens kulturer og at vist vores fantastiske foreningsliv for nogen
som måske ikke har en ide om at det eksistere. Ellers kan vi jo sige at vi gerne vil opfylde 1,4 og 7 i vores
spejderlov.

Budget
Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet.
Vi søger om 30,000 kr. til projektet.
Jeg vedhæfter vores budget og arbejdes dokument.
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