Strategi for fritidsområdet i Syddjurs Kommune
Fritidslivet i Syddjurs skabes af mange aktørers indsats. Aftenskoler, foreninger og
frivillige ildsjæle er nogle af de mange, der bidrager til at skabe fritidslivet.
Fritidslivet spiller også sammen med mange dele af den kommunale virksomhed. Børn i
skolen, ældre på plejecentre, socialt udsatte og personer i rehabilitering er nogle af de
mange, der vil kunne drage nytte af fritidsaktiviteter, f.eks. i en aftenskole.
Centralt i kommunens indsats står arbejdet under Udvalget for plan, udvikling og kultur.
Med udgangspunkt i folkeoplysningsloven udbetales støtte til foreninger og aftenskoler, ligesom kommunen støtter anlægsprojekter.
Udviklingen på fritidsområdet støttes af kommunens udviklingspulje og af kommunale
medarbejdere, som hjælper med udviklingen af projekter.
Tilsammen kan de mange aktører skabe og synliggøre et foreningsliv, der
- understøtter Syddjurs Kommune som et sted, hvor det gode liv leves. Et sted,
hvor alle uanset alder, køn og baggrund har adgang til det fællesskab, de
oplevelser og den dannelse som fritidslivet kan tilbyde og hvor fritidslivet bidrager
til sammenhængskraften
- bidrager til, at Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at flytte til, fordi der er gode
fritidsaktiviteter og et fællesskab, der står klar til at tage imod en
- kan tiltrække turister ved at tilbyde aktiviteter også for personer, der kun bor i
Syddjurs dele af året.
Det er derfor Syddjurs Kommunes ambition, at de mange aktører sammen bidrager til, at
vi når fem strategiske pejlemærker:
Vi skal nå ud til flere og andre
Syddjurs Kommune er rig på fritidstilbud, men der er et potentiale i at nå ud til grupper, vi
traditionelt har svært ved at nå. Vi kan for eksempel udvikle aktiviteter målrettet de unge,
ældre-segmentet, handicappede eller borgere med særlige behov. Vi skal møde de
forskellige grupper i øjenhøjde og i højere grad inddrage dem i udviklingsarbejdet.
Tilgængelighed, tydelig kommunikation og målrettede tiltag er nøglen til succes.
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Vi styrker kommunens outdoor-profil
Ved en øget synliggørelse af kommunens store outdoor-potentiale og fokus på forbedring
af faciliteter og tilgængelighed til disse, skal vi arbejde på at udvikle Syddjurs til et nationalt (og internationalt) outdoorfyrtårn. Kommunen skal være omdrejningspunktet, når nye
muligheder udvikles i samarbejde med organisationer og interessenter til glæde for både
borgere, tilflyttere og turister.
Vi udvikler infrastrukturen
Udviklingen af hele fritidsområdet er afhængig af en understøttende infrastruktur, både
når det gælder foreningsaktiviteter, det uorganiserede område og de kommercielle
aktører. Vi skal arbejde for tilgængelighed til fritidstilbud for alle borgere på tværs af geografi og dermed skabe forudsætning for et veludviklet kultur- og fritidsliv i hele Syddjurs.
Vi skal støtte og udvikle frivilligheden både i foreninger og i nye former for fællesskaber
Fritidslivet i Syddjurs Kommune er for en stor dels vedkommende forankret i et rigt og
blomstrende foreningsliv, hvor frivilliges arbejde er vigtig basis for borgernes gode fritidsliv. Samtidig opstår der nye former for aktiviteter og initiativer, der både indholdsmæssigt
og organisatorisk ligger uden for det velkendte. I nogles perspektiv betragtes foreningskonceptet som lidt fastlåst og statisk. Vi vil understøtte og udvikle både foreningslivet og
nye former for frivillighed. Vi vil udvikle nye organisationsformer og stærke åbne fællesskaber og samarbejder og dermed udvikle et rigere og mere nuanceret fritidsliv. Samtidig
må man som frivillig ikke være alene med udfordringerne. Tværtimod skal vi synliggøre
den store indsats og støtte udviklingen af de frivilliges indsats. Foreningerne skal lære af
hinanden, og succeshistorierne skal deles.
Vi vil samarbejdet med andre
Vi behøver ikke en strategi – vi tager bare telefonen og ringer til hinanden. Vi bruger tid
på at interessere os for, hvad der sker hos andre aktører, for de kan inspirere os og gøre
vores hverdag lettere. Det gør det også muligt at skabe projekter sammen, der ligeledes
kan bidrage til øget synlighed. De forskellige dele af den kommunale virksomhed er
interesserede i at samarbejde og opsøger aktivt samarbejder. Kommunens samarbejdsstrukturer med foreningslivet skal indrettes, så de understøtter samarbejde på tværs.
Kommunen vil facilitere at ildsjæle mødes, samarbejder og tænker nyt
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