Nu startar vi vårt trygghetsprojekt ”Öppen aktivitet”
Tillsammans med kommunen, förenings- och näringslivet i Enköping drar vi nu igång ”Öppen
aktivitet”. Tanken är att vi tillsammans ska locka fler barn och unga att delta i föreningslivet.
Genomsnittet för ungdomar i Enköping vad det gäller föreningsanslutning är 80 % för kommunen i
stort, men på Lillsidan och i Romberga är den endast 40 %.
Enköpings kommun har som mål att alla ska kunna utveckla ”sitt allra bästa jag”, vi vill därför göra
det lättare för alla att delta i olika fritidsaktiviteter. För att delta i Öppen aktivitet krävs inte något
medlemskap och du är inte buden att komma varje vecka, alla aktiviteter är kostnadsfria.
Forskningen visar tydliga samband mellan deltagande i föreningsverksamhet och bra skolresultat. En
bra skolgång är det bästa skyddsnätet för att vidare framgångsrikt liv.
Utöver fritidsaktiviteter ingår läxhjälp och vuxenvandring i projektet.
Vi ser att det är viktigt att aktiviteterna arrangeras nära deltagarna och därför kommer det inom
”Tryggare Enköping” att skrivas fram ett ärende om ett allaktivitetshus på grönytan bredvid
Västerledstorg.
Kortsiktiga mål
•

Att nå områdets ungdomar i främst högstadieåldern

•

Att få fler vuxna i området utomhus

•

Att utbudet av aktiviteter ökar i området

•

Att fler ungdomar engagerar sig i föreningslivet

•

Att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna och förlängningen även föräldrar i området

•

Att skapa fysiska mötesplatser

Långsiktiga mål
•

Att ökat välmående, integration och bättre hälsa genom deltagande i fritids- och föreningsliv

•

Att skapa förebilder och engagemang bland ungdomar och föräldrar/vårdnadshavare

•

Att bryta barriärer

•

Att på sikt höja tilliten bland boende på området, höja skolresultat för elever boende på
området samt höja den allmänna attraktiviteten för bostadsområdet i stort.

Vill ert företag eller förening delta i projektet eller vill du veta mer, kontakta vår projektledare Emelie
Lidman på 070-798 29 25.

