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Syfte SBBK-modellen
”SBBK vill vara en förebild inom svensk idrott och ta ett stort
samhällsansvar i Södertälje” – det uppdraget har vi gett oss själva!

SBBK vill generera fler aktiva utövare och ledare inom vår förening
Bara VINNARE!

 Barnen och ungdomarna som deltar – nya sammanhang, aktiv fritid,
hälsa, ny start i livet, möjligheter

 Partners - nya medlemmar, nya medarbetare - tar ansvar och
bidrar,

 SBBK - klubbidé, nya spelare och ledare
 Andra föreningar, inte bara idrott
 Södertälje får mycket stort stöd i integrationsarbetet, bilden av
Södertälje påverkas positivt

SBBK – Modellens delmoment
Sommaridrott Ronna, Hovsjö och Fornhöjden
Drive-in basket i Ronna, Hovsjö och Fornhöjden
Fredagshäng i Täljehallen

Unga ledare med utländsk bakgrund
Lag för nyanlända
Syftet med projekten är att de som deltar ska slussas in i
föreningens (eller andra föreningars) ordinarie verksamhet.

SBBK – Modellen
Sommaridrott på spontanidrottsplatserna

Sommaridrotten genomförs på de anlagda spontanidrottsplatserna i
kommunen. Vi bjuder in fler föreningar att delta för att visa upp sin
verksamhet och låta barn- och ungdomar prova på.
Tanken är att vara där barn och ungdomar är, för en första kontakt
med Södertäljes föreningsliv.
Inga trösklar såsom avgifter, anmälan, ombyte, etc. ”Kom som du
är!”
Målet är att bygga ut verksamheten med Hovsjö och Fornhöjden.
Teståret 15/16 (3 onsdagar) hade vi 280 unika besökare i Ronna
som spelade basket, fotboll, volleyboll, lyssnade på musik och
grillade korv.

SBBK – Modellen
Drive-in basket i Ronna, Hovsjö och Fornhöjden

Då sommaren är över fortsätter verksamheten med att vi går
inomhus och kör basket i Öppet Hus-form. Trösklarna är
fortfarande låga utan avgifter, anmälan eller krav på utrustning.
Ledarledd verksamhet
1-2 gång per vecka

SBBK – Modellen
Fredagshäng i Täljehallen

SBBK har under i princip hela säsongen 2015/16 upplåtit hela
arenan Täljehallen under fredagkvällar för ungdomar att komma
och umgås och fortsätta aktivera sig och prova på olika idrotter.
Aktiviteterna har varit allt från basket till fotboll, volleyboll,
bordtennis, dans, parkour och simhopp. Men även bara att umgås
och lära känna andra ungdomar.

Målgruppen har varit ungdomar i 13-20 årsåldern.
Målet har varit att skapa en aktiv mötesplats för alla ungdomar från
alla stadsdelar i Södertälje.

SBBK – Modellen
Unga ledare med utländsk bakgrund

Syftet med delprojektet är att ta till vara den kraft, kunskap och
kultur som finns i stor mångfald i Södertälje. Ledarna är en väldigt
viktig del för att skapa bra miljöer för aktivitet för barn och
ungdomar.
SBBK ser potentialen i att både rekrytera ledare med utländsk
bakgrund och därigenom också göra det lättare för barn och
ungdomar med utländsk bakgrund att ta steget in i SBBK. Basket
är en global idrott, världens näst största lagidrott.
Under året har vi haft en grupp på 10-12 tjejer, som utbildat sig
inom basket, kost och hälsa och ledarskap. De har även praktiserat
i SBBKs verksamhet.

SBBK – Modellen
Lag för nyanlända

Vi har under året 15/16 haft två lag för nyanlända, och då är det
inte bara nyanlända utan just för den gruppen, en tjejgrupp och en
killgrupp. Det kan vara såväl nybörjare med svensk bakgrund som
ungdomar från jordens alla hörn, som blandas med varandra.
Trösklarna har varit låga och verksamheten har varit mer
organiserad träning, spela matcher, skapa föräldranätverk kring
laget.
Målet är att bilda flera lag de kommande åren för både killar och
tjejer. Syftet är både att få fram duktiga spelare och att integrera
spelare och föräldrar i formen ”idrottsförening”. Nätverken som
skapas leder till nya kamrater, kontaktytor som kan ge arbete,
språkkunskaper, insyn och kunskap om svensk idrott
(föreningsdemokratin, medlemskap, etc), hälsa, gemenskap,
intresse, mm.

”SBBK – modellen”

Unga ledare
med utländsk
bakgrund

Sommaridrott

Drive-in
Basket

Lag för nyanlända

”Fredagshäng”

Utveckling av SBBK-modellen

SBBK är ”huvudman” för SBBK-modellen och den enda förening i
kommunen som har organisation för att planera, genomföra,
samordna, etc.
Vi vill bygga ut modellen. Fullt utbyggd har vi verksamhet i Ronna,
Hovsjö och Fornhöjden.
För att bygga ut modellen till den nivå som är målet, krävs mer
resurser och fler partners.

Vår idé är att skapa en arbetsgrupp med engagemang från företagen i
Södertäljes näringsliv för att genomföra och utveckla modellen.

