SANDVIKENS IF:S BIDRAG
TILL ETT BÄTTRE SAMHÄLLE

AKTIVITETER
Framsteget erbjuder en lång rad olika aktiviteter för
människor från hela världen, i olika åldrar, med olika
förutsättningar. Gemensamt för alla våra aktiviteter är att
använda rörelse i grupp för att nå gemenskap och integration.
Vi är övertygade om att det är vägen ur ett potentiellt utanförskap.

FÖR ETT BÄTTRE SAMHÄLLE
Idag hamnar mer än tio procent av de barn som börjar i grundskolan varje år utanför samhället senare
i livet. Detta tycker vi är oacceptabelt. Framsteget är Sandvikens IFs bidrag till ett bättre samhälle, där
färre människor hamnar i utanförskap. Vi vill hjälpa alla barn, ungdomar och vuxna till gemenskap,
rörelse och livsglädje, bort från inaktivitet och ohälsa.
FRAMSTEGET
Varje år börjar drygt 400 barn första klass i Sandviken.
Enligt försäkringsbolaget Skandia hamnar mellan tio
och femton procent av dem i utanförskap senare i
livet. Det innebär mycket lidande och enorma
kostnader för samhället.
Det finns många anledningar till att man hamnar i
utanförskap. Många människor flyr krig, terror och
naturkatastrofer från olika delar av världen. En del av
dem försöker skapa sig ett nytt liv här hos oss i
Sandviken. Det är vårt gemensamma ansvar att göra

det lättare för dem att lyckas med det. Integration
är därför angeläget för Framsteget, men det är lika
viktigt för alla barn och ungdomar att hitta en aktiv
och meningsfull fritid, oavsett förutsättningar.
Ekonomi får inte vara ett hinder för deltagarna, så alla
våra aktiviteter är gratis.
Sandvikens idrottsförening, SIF, har i snart hundra
år förenat idrottslig verksamhet med socialt ansvar.
Framsteget är vårt sätt att bidra till ett bättre
samhälle, där färre människor hamnar i utanförskap.

BOLL OCH LEK
På Boll och lek får alla barn som går på fritids,
oavsett bakgrund och förutsättningar leka, spela
och ha kul tillsammans. Syftet är att ge barnen
möjlighet att utvecklas till goda kamrater med
kunskap och känsla för samarbete.
SPORTFRITIDS
Sportfritids vill ge alla barn chansen till en meningsfull
fritid efter skolan genom att få prova på olika sporter,
umgås och äta mellanmål tillsammans. Vi erbjuder
olika aktiviteter, som fotboll, innebandy, ridning,
bandy, tennis, skidor och basket.
SOMMARLOVSFOTBOLL
Under sommarlovet förvandlas Jernvallens konstgräs till en fotbollsfest för ungdomarna i Sandvikens
kommun.
BOLLTROLLARNA
Sedan 2004 bedriver Sandvikens IF ett fotbollslag
för människor med funktionshinder med syfte att

ge alla en meningsfull fritid,
oavsett förutsättningar.
SIF INTERNATIONAL
SIF International gör det lättare för våra nyinflyttade att komma in i samhället och gemenskapen.
Vi är nämligen helt övertygade om att en bra väg till
snabbare anpassning till Sverige och Sandviken går
via fotbollen.
NATTFOTBOLL
Projektet Nattfotboll ingår som del i Goodsports
initiativ och syftar till att integrera ungdomar i
samhället, samt förebygga och motverka kriminalitet,
droger och skadegörelse.
HÄLSAN
Efter lång tids sjukdom eller arbetslöshet kan det
kännas oöverkomligt att ens ta sig utanför dörren.
Hälsan erbjuder deltagarna fysisk träning och finns
till hands för att leda, stötta och inspirera dem i deras
resa mot bättre välmående.

PARTNERS
Vill du bli partner till Framsteget?
Vi söker efter stolta partners som delar våra
värderingar och som också tror att vägen från
utanförskap kan gå via fotbollen.
Din hjälp kan bland annat hjälpa
Framsteget att erbjuda:
• Kostnadsfria, meningsfulla aktiviteter för
alla deltagare
• Mer än 7 000 mellanmål varje år
• Fotbollskläder och skor till deltagarna
i SIF International
• Utbildning av fler ledare
• Rekrytering av fler kompetenta ledare
• Ett bättre och mer aktivt samhälle
• Motverka utanförskap
• Främja integration
• Rörelse och livsglädje
Kontakta oss för att diskutera
ett samarbete!
026-455 59 93 el. 070-958 25 87
mån-fred 08:00-12:00
kansli@sandvikensif.se
www.framsteget.org

