Samfunnsansvar
Stabæk Fotball

Samfunnsansvar er et lagspill
Samfunnsansvar handler om både å se sin egen rolle
som en integrert del av lokalsamfunnet, men også om å
erkjenne sitt ansvar til å bidra til forbedre vilkårene for
menneskene rundt oss.
I Bærum, som de fleste andre steder, har vi sosiale
bærekraftsutfordringer. Det finnes ikke én enkelt
løsning på disse problemene, men vi tror det finnes
mange. Det er heller ikke én enkelt aktør som har
ansvaret for å løse dem, men det er noe som må løses
sammen i fellesskap.

I Stabæk Fotball tar vi
samfunnsansvar på alvor
1997

2012

2013

2018

Stabæk Fotball har vært MOT-klubb siden 1997. Det innebærer at spillere fra begge Stabæks A-lag
besøker skoler og fotballklubber i Asker og Bærum som MOT-ambassadører, for å fremme MOTs
budskap.

I 2012 etablerte vi konseptet Del Drømmen hvor partnere bidrar til at mottakere fra bl.a.
Radiumhospitalet, Epilepsisykehuset, og ViVil kan komme gratis på kamp gjennom hele sesongen,
og A-laget vil kunne dra på sykehusbesøk med overraskelser til barna. Årets høydepunkt er A –
lagets fotballkamp mot ViVil i Gjønneshallen etter siste seriekamp.
Gatelaget: Stabæk Fotball startet i august 2013 ett lavterskel aktivitetstiltak for mennesker med
rusrelaterte utfordringer i Bærum Kommune. Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og
engasjerende. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært
vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.
I forbindelse med Fotballens Festdag i 2018 lanserte vi prosjektet Psykt god sammen med Mental Helse
Ungdom. Målet er å øke kunnskapen om psykisk helse, fjerne tabuer og bidra til større åpenhet både i
fotballens verden og samfunnet forøvrig.

Hva får du igjen og hva koster det å bidra til Del Drømmen?
For kr 10 000 til får du:
• Synlighet, både eksternt og internt
Vi vil dokumentere det vi gjør i form av foto og video som vi publiserer på egen
nettside og kommuniserer i egne kanaler. Materiellet kan dere bruke på egne
nettsider.

• Mulighet til å være med å gjøre en forskjell i lokalmiljøet

Kontaktperson: Henriette Bråthen/ Gatelaget: Espen Lindmark
E-post: henriette.brathen@stabak.no / espen.lindmark@stabak.no
Telefon: 976 54200/ 92464924

