PRESSMEDDELANDE: Västerviks FF beviljas 2,9 mkr från
Allmänna Arvsfonden
Västerviks FF (VFF) har beviljats 2,9 mkr över tre år från Allmänna Arvsfonden för att
införa Fotboll För Alla (fotboll för personer med funktionsnedsättning).
Syftet med Fotboll För Alla är att normalisera personer med en fysisk och/eller psykisk
funktionsnedsättning i alla åldrar och oavsett kön genom att integrera dem i en fotbollsförening.
– Västerviks FF är en förening där alla får vara med. Vi motverkar aktivt toppningar och andra former av
selektering inom barn- och ungdomsfotbollen. Vårt övergripande mål är att så många som möjligt ska fortsätta
spela fotboll så länge som möjligt. Fotboll För Alla passar perfekt in i den värdegrunden. Där får alla vara med
och spela fotboll på sina egna villkor i ett riktigt fotbollslag med den tillhörighet och den gemenskap som det
innebär, säger Joakim Nyman från VFF:s styrelse.
Genom Fotboll För Alla kan alla få en identitet som fotbollsspelare. Att vara delaktig i ett lag där
alla är lika mycket värda kan göra stor skillnad för självkänslan och möjligheten att växa som
människa.
Ett annat syfte är att skapa en meningsfull fritid och sysselsättning för alla deltagare. Fotboll För
Alla kan bryta social isolering genom att deltagarna kommer ut och träffar andra. Den fysiska
aktiviteten kan också leda till bättre hälsa och motorik för deltagarna.
Fotboll För Alla kommer att drivas i mycket nära samarbete med Västerviks kommun, vilket ger
en unik möjlighet till ett lyckat utfall med högkvalitativ verksamhet och många deltagare.
– Tack vare bidraget från Allmänna Arvsfonden och vårt samarbete med kommunen har vi fått en fantastisk
chans att skapa den bästa Fotboll För Alla-verksamheten i Sverige. Vi siktar på att bli ett perfekt exempel på
inkludering i samhället och vi tror att Fotboll För Alla kan göra en enorm skillnad för varje deltagares fysiska
och psykiska mående, avslutar Joakim Nyman.
Den 31 januari kl. 14.00 hålls ett informationsmöte om Fotboll För Alla i VFF:s klubbhus vid
Karstorp, dit även media hälsas varmt välkomna.
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