
GAME  
om arbejdet med bæredygtig

inklusion i udsatte boligområder





Social Entrepreneurship



Social

Empowerment
•  Reconciliation

•  Gender Equality

•  Community Identity

•  Democracy

Community

•  Trust

•  Fairplay

•  Behaviour

•  Teamwork

Social

•  Creativity

•  Leadership

•  Achievement

•  Self-confidence

•  Physical Consciousness 

Individual

EMPOWERMENT LEVELS



De deltagende børn:

• 45%  siger de er bedre til konfliktløsning

• 73%  har lært noget i GAME de kan bruge i

andre sammenhænge

• 64%  har fået nye venner

• 81% føler de er en del af et større fællesskab

• 58% dyrker mere sport

• 50% føler sig mere trygge i deres eget

område

De deltagende Playmakere:

• 91% føler sig som en del af et større

fællesskab

• 91 % har fået nye varige venskaber

• 86 % føler de har fået færdigheder, de kan

bruge i andre livssituationer

• 30 % føler sig mere trygge i deres eget

boligområde

• 40 % dyrker mere sport



GAME STREETMEKKA

GAME transformerer gamle 

industribygninger til kreative 

rammer for nye 

idrætsfællesskaber.

GAME’s 4 Streetmekkaer

København ( okt. 2010)

Esbjerg ( jan. 2016)

Aalbrog (feb. 2018)

Viborg (mar 2018)

”



• Udviklet med udgangspunkt i lokale behov

• Børn og unge som central drivkraft

• Platform for lokale foreninger, institutioner og skoler

• Stærkt partnerskab mellem lokal kommune og GAME

LOKAL 

FORANKRING







D-I-Y

• De unge udvikler, bygger og skaber

• Ejerskab

• Faciliteterne udvikler sig



• Fokus på godt værtsskab

• “I mit hus er alle velkomne” (Ung fra Esbjerg )

• Plads til alle (I GAME KBH føler 90 % sig velkomne)

• Kærlighed til asfalten – glem social bagage

• Netværk og venskab (67 % fået nye venner)

RUMMELIGHED



• Væld af aktiviteter

• Ingen booking, lave priser, plads til alle niveauer

• Selv-, semi- og foreningsorganisering

FLEKSIBILITET





METODE

1. Uddeling af puljemidler til aktører der faciliterer gadeidræt. Der gives 

støtte til fire afgrænsede områder.

2. Vidensdeling gennem opsamling og formidling af viden på tværs, for at 

sikre kvalitet, udvikling og læring i netværket.

3. Rådgivning, for at sikre kvalitet i aktørernes puljeprojekter samt 

kommunernes indsatser generelt.

4. Samarbejde med idrættens hovedorganisationer DIF og DGI om fælles 

vision for at styrke gadeidræt i DK



RESULTATER 2018



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Morten Bo Andersen|  mba@game.ngo

twitter.com/mortenbo

GAME.ngo
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