
Projekt beskrivelse til Seminair dag. 
 

Gruppe 4: Faniel, Rakiye, Samir og Anders  
 
 
Projekt Ballerup handler om at lave nogle alternative væresteder for unge.  
Både unge som er på kanten, eller unge som føler der mangler et tilbud til dem.  
Vi har fokus på at skabe noget sammen med de unge, og de unge skal være medskaber i projektet 
(værestedet).  
Frivillige i Projekt Ballerup er en drivkraft, og meget vigtige rolle i Projektet. Vi vil inddrage frivillige 
ildsjæle med forskellige kompetencer og forskellige baggrunde.  
Vi har fokus på udkants kommune uden for storbyen, fordi det er her vi ser der mangler et tilbud 
for unge. Et tilbud vi kan tilbyde med Projekt Ballerup. 
 
Vores formål med at starte i udkantskommuner, er fordi der et mangel på alternative 
organisationer, set i lyset af hvad de større byer kan tilbyde børn og unge.  
I mindre byer ser vi i Danmark er der ofte er de samme tilbud til børn og unge.  
Ofte klassiske idrætsforeninger. Vi vil med Projekt Ballerup have fokus på unge, og vil skabe noget 
for unge, af unge. Med det skal det forstås blandt andet at vi er en dynamisk og voksende 
organisation. Som gerne vil ud til en masse kommuner, så vi kan gøre en forskel og i fællesskab 
skabe et trygt sted for de unge.  
Vi vil med Organisation start i Ballerup, sætte gode vind i sejlene, og skabe en stor organisation 
med forskellige afdelinger i hele landet.  
I første omgang ligger vores fokus i Ballerup, da vi allerede har etableret et samarbejde med 
Ballerup kommune igennem en SSP medarbejder i kommunen og en Frivilligheds koordinator i 
Ballerup Kommune (Michael)    
 
 
Vores målgruppe er 13-17 årige, drenge og piger.  
Unge som er på kanten, unge som føler sig ensomme, og unge som ikke føler de passer ind i de 
klassiske foreninger, såsom fodbold, håndbold og lign.  
Vi kan tilbyde de unge et værested, som kan rumme alle, anerkende deres forskelligheder og 
interesser.  
Vi vil dermed også lave en lektier cafe, om eftermiddagen og et værested om aftenen.  
 
 
Finansiering og opbygning af Projekt Ballerup 
 
Vi har igennem tæt kontakt med Kultur og fritid i Ballerup fået etableret et netværk i kommunen. Vi 
har både støt på udfordringer og inspirationer igennem samarbejdet.  
Vi vil igennem Ballerup kommunes platform omkring lokale booking, finde lokaler som vi kan 
booke, og kan se os selv i kontinuerligt. Med det ser vi os selv leje/låne de samme lokaler igennem 
langtid, så vores organisation får en base og genkendelighed. 
Vi vil også søge nogle fonde udefra, og blandt andet brugt bogen (Vejviser for legater 2021) for at 
få et budget.  
 
 
 
 
 



 

  


