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DUFs fælles-SKABER uddannelse / KICKSTARTER støtte 
 
FORMÅL 
Formålet med KICKSTARTER støtten er at hjælpe ungefællesskaber i at realisere projekter, som har til 
formål at få flere unge med, som er underrepræsenterede i deres fællesskaber. Støtten er en del af DUF 
og Tuborgfondets Alle Unge Med i Fællesskabet partnerskab, som har til formål at give alle unge lige 
adgang til at blive en del af et demokratisk dannende fællesskab.  
 
HVEM KAN MODTAGE STØTTE? 
KICKSTARTER støtten er udelukkende reserveret til ungefællesskaber, som er optaget på DUFs 
fælles-SKABER uddannelse. Alle Unge Med i Fællesskabets forløber sig frem til juni 2021, og årshjulet 
for uddannelses- og projektforløbene vil køre to gange; en gang i 2019 og en gang i 2020. I hver runde vil 
der udvælges 10-13 unge fællesskaber (lokalforeninger, medlemsorganisationer, ungegrupper m.m.), 
som deltager med hver deres mangfoldighedsprojekt. Målet er at udvikle 20 ungefællesskaber, 
uddanne 100 unge, og at få 1000 underrepræsenterede unge med i fællesskabet. 
 
HVAD KAN VI FÅ STØTTE TIL? 
Som ungefællesskab kan I få støtte til det projekt, som I har med som case til fælles-SKABER 
uddannelsesforløbet.  
 
Tildelingskriterier 
Projektet skal opfylde nedenstående kriterier. 
FRIVILLIG DREVET - Projektet skal være baseret på frivilligt arbejde. Der gives ikke penge til løn, men 
der er mulighed for honorarbetalinger for eksterne oplægsholdere eller lignende.   
UNGESTYRET - Unge frivillige skal være den primære drivkraft i projektet. 
MANGFOLDIGHED - Projektet skal bidrage til et mål om minimum at engagere 50 
underrepræsenterede unge. Det er ikke et forpligtende mål, men det er for at beskrive den størrelse og 
ambition, som et KICKSTARTER støttet projekt har. 
 
Hvilken retning har jeres projekt? 
I skal som projektgruppe forholde jer til, hvilke af de nedenstående kategorier jeres projekt passer til.  
STYRKE - Styrke en indsats, koncept eller en aktivitet, som har til formål at få flere underrepræsenterede 
unge med i fællesskabet. F.eks. en lokal ungeaktivitet, som I vil udvikle og gøre endnu bedre, så den når 
ud til endnu flere unge. 
UDBREDE - Udbrede en indsats, koncept eller en aktivitet, som har til formål at få flere 
underrepræsenterede unge med i fællesskabet. F.eks. et ungekoncept, som I vil prøve af i en anden 
bydel. 
SKABE - Skabe en ny indsats, koncept eller en aktivitet, som har til formål at få flere 
underrepræsenterede unge med i fællesskabet. F.eks. udviklingen af en nytænkende ungeindsats, som 
kan engagere nye unge gennem nye metoder.  
 
HVILKE EKSTRA FORDELE GIVER KICKSTARTER STØTTEN? 
Udover den finansielle støtte giver KICKSTARTER støtte også andre fordele, som kan styrke og kvalificere 
jeres projekt. 
FORSKNING - I bliver en del af Center for Ungdomsforsknings studie, som vil undersøge forskellige 
former for ungefællesskaber. 
AKTIONSLÆRING - I får mulighed for at koble erfaringer fra jeres projekt med den viden og sparring, 
som I får på Alle Unge Med i Fællesskabets uddannelsesforløb. 
KONSULENTOPBAKNING - I bliver tilbudt løbende konsulentopbakning fra DUFs 
organisationskonsulenter, som er klar til at hjælpe jer hele vejen. 
 
 
 


