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HVORNÅR

Vil du være med til at gøre en forskel for børn og unge med 
psykosociale udfordringer? Så meld dig som frivillig i ‘Med på 
Asfalten’ i GAME og bliv en del af et fedt frivilligfællesskab!
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HVOR

Projektet afvikles i samarbejde med: 

For mere info eller tilmelding:  
Marie Falck-Rasmussen, Projektleder i GAME: 27 11 66 04 / mr@game.ngo
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GAME Streetmekka

En times parkourtræning om ugen i 32 uger

En times parkourtræning om ugen i 32 uger for børn 
med psykosociale udfordringer i alderen 8-15 år.

Hvad laver man som frivillig i Med på Asfalten?  
• Du er med til at afvikle parkourtræninger en time om ugen, hvor du sammen med dit hold 

gør idrætsfællesskabet til en god oplevelse 

• Du behøver hverken at have kendskab til eller erfaring med parkour for at være med. Der 
er parkourinstruktører, der har ansvaret for træningens afvikling. Din rolle er at hjælpe 
og støtte deltagerne 

• Måske har du selv erfaring med psykosociale udfordringer, eller måske synes du, det er en 
spændende målgruppe at arbejde med

Hvad får du ud af at være frivillig i Med på Asfalten?
• Mulighed for at blive rollemodel for udsatte børn 

• Du får en frivilliguddannelse, hvor du lærer at arbejde med målgruppen og tilrettelægge 
idrætsaktiviteter for målgruppen. Du modtager et deltagerbevis, når du har gennemgået 
uddannelsen 

• Fantastiske oplevelser sammen med deltagere, instruktører og ligesindede frivillige 

• Invitationer til fede gadeidræts-events i GAME 

• Erfaring på CV’et fra en af verdens 150 bedste NGO’er

“Her kan man bare mærke, at man er med til at gøre en vigtig forskel for børnene! 
Det er virkelig fedt! Og det er en god erfaring for mig i forhold til mit studie” 

- Maja, frivillig i Fællesskab på Asfalten


