Vores Furesø - handleplan 2020-2023
Fokusområder

Indsatser
Prioriteret
2020-22
Sikre børns møder med kunst, kultur, idræt og foreningsliv gennem samarbejde
med skoler og dagtilbud

X

Bygge bro mellem kulturinstitutioner, foreninger og udsatte familier

X

Øge fleksibiliteten i fritidstilbuddene og skabe mulighed for at afprøve forskellige
aktiviteter
Styrke rammerne for aktiviteteter, der går på tværs af generationer
Gøre en særlig indsats for fastholdelse af unge i et aktivt fritidsliv ved at styrke
den sociale dimension
Skabe, formidle og aktivere mødesteder for unge

Forvaltningens
KFIs forslag til
forslag til
prioritering 2023prioritering 202324
24

Fortsættes

X

X
X

Fortsættes

Støtte selvorganiseret aktivitet i samspil med foreningslivet

Ny indsats

Støtte foreninger i at udvikle fleksible tilbud, der gør det attraktivt at deltage i
foreningslivet

Ny indsats

Anerkende og udvikle de frivilliges arbejde både i og udenfor foreningslivet
Arbejde for at kommunens faciliteter og bookingsystem lever op til brugernes
behov og den politiske prioritering

X
X

Fremme samarbejder internt mellem foreningerne samt mellem foreninger,
selvorganiserede og kommunen
Arbejde for gennemsigtighed i forhold til tilskud, serviceniveau og priser

Fortsættes

Ny indsats
X

Gøre det lettere at starte nye aktiviteter både som forening og selvorganiseret

Arbejde for bedre tilgængelighed til faciliteter og naturoplevelser under hensyn
til beskyttelse af naturen

X

Udvikle målrettede tilbud, der øger livskvaliteten i samarbejde med aktører i og
udenfor kommunen
Støtte tiltag fra foreninger og kulturinstitutioner, der har fokus på borgere med
særlige behov

Ny indsats

Arbejde for at borgere med særlige behov kan deltage aktivt i foreninger
Målrette særlige tilskud til foreninger, der arbejder med inkluderende projekter
Udvikle og støtte nye partnerskaber for at forebygge ensomhed

Ny indsats

Styrke integration ved at aktivere kommunens stærke fællesskaber

X

Styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og foreninger om at skabe
oplevelser på tværs i kommunen

X

Fortsættes

Støtte kultur- og idrætsinstitutioner i at tiltrække flere målgrupper
Understøtte møder, aktiviteter og kulturoplevelser på tværs af kommunens
lokalområder
Udvikle og formidle de permanente oplevelser i hverdagslivet gennem fysisk
planlægning, ruter og skiltning

Ny indsats

Fremme samspil med erhvervslivet om aktiviteter og oplevelser, der styrker
udsyn, sammenhængskraft og identitet
Videreudvikle Flyvestationens kultur- og fritidsakse for borgere og besøgende

X

