
INFORMATION OM PROJEKTET 

Sedan hösten 2017 har NSK bedrivit ett projekt för att integrera nyanlända barn i vår verksamhet. 

Hittills har 54 nyanlända barn i åldern 5-17 år, varav 16 flickor, börjat spela i verksamheten. Vi har 

även påbörjat verksamhet för nyanlända mammor som spelar innebandy. 

Vårt mål är att integrera fler nyanlända barn och vuxna i vår befintliga, regelbundna verksamhet så 

att de får träna i lag tillsammans med jämnåriga. I linje med våra värderingar ska alla barn ha samma 

förutsättningar att vara med på lika villkor. Att sporta i NSK främjar de nyanlända barnens svenska 

språkutveckling, ger dem möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang, hitta nya vänner samt leder till 

en ökad integration. Minst lika viktigt är att barnen även kommer att utbildas och utvecklas positivt 

inom sin sport. 

Utöver detta projekt stöttar vi sedan länge de barn och familjer som har svårt att betala avgifter så 

att även de kan medverka på samma premisser i verksamheten. 

För att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt sätt har vi anställt en projektledare på 25% 

sedan mars 2018 men ser ett behov av att utveckla denna tjänst samtidigt som vi vill göra plats för 

ännu fler barn att kunna delta. Vi söker kontinuerligt bidrag för att finansiera detta och har hittills 

fått bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks barnhem och Stockholmsidrotten, ett privat bidrag från en 

NSK-förälder samt kläder och skor från Adidas, MnO och NSK-medlemmar.  

SYFTET MED NSK SOCIAL FOND 

Syftet med fonden är att ge oss utökade förutsättningar att stötta barn som har svårigheter att delta 

ekonomiskt. För att kunna jobba på ett effektivt och flexibelt sätt har vi insett behovet av en generell 

fond för att kunna komplettera de olika bidragen. Pengarna från fonden kommer att användas 

primärt till medlems- och träningsavgifter, kläder och skor samt projektledning. 

Vi redovisar löpande hur bidragen används och kommer alltid att kunna delge denna information vid 

önskemål. 

SÅ HÄR STÖTTAR DU PROJEKTET 

För att stötta NSK Social Fond betala in valfritt belopp till Bg 414-4655 och märk betalningen med 

”NSK Social Fond”. 

Har du inte möjlighet att bidra ekonomiskt finns det även andra sätt att bidra. Vi söker fortfarande 

fler värdfamiljer som stöttar barnet/familjen i dess grupp. Vi har fortfarande behov av NSK-kläder 

och idrottsskor. Andra idéer och tips är självklart också välkomna. 

 


