
 

Frivillig leder søges til nyt 
boldprojekt for kronisk syge 

børn i Odense! 
Har du evnerne til at samle frivillige om en vigtig sag? Har du lyst til at engagere 
dig og vil du gerne kunne skrive ’projektledelse’ på CV’et? Vil du være med til at 
give alvorligt og kronisk syge børn sved på panden, et fællesskab og et frirum? 

Hvert sjette barn er syg – derfor opretter vi Helteakademiet! 

Hvert sjette barn i Danmark har en kronisk eller langvarig sygdom, hvor medicin og 

hospitalsindlæggelser er en del af deres opvækst. For disse børn kan det være svært at opretholde 

tætte relationer til skolekammeraterne, passe en fritidsinteresse og få rørt sig. Helteakademiet er et helt 

nyt gratis tilbud til alvorligt og kronisk syge børn mellem 6 og 14 år, om at mødes til boldtræning én 

gang i ugen. Initiativet drives af Børneulykkesfonden, der står bag Legeheltene, som igangsætter aktiv 

leg på de danske børneafdelinger, i samarbejde med en række af landets superligaklubber – bl.a. OB. 

Her vil unge frivillige facilitere sjove boldaktiviteter i fodboldklubberne, som er tilpasset det enkelte 

barns fysiske formåen og som giver dem fornyet selvværd og selvtillid! 

Rollen som Frivilligkoordinator 

Som frivilligkoordinator bliver du leder af et frivilligteam på ca. 8 personer. I vil være to 

frivilligkoordinatorer, som har ansvaret for at aktiviteterne udføres, og at alle børn får en god oplevelse. 

Jeres opgaver vil bl.a. være: 

• Introduktion med nye frivillige i teamet 

• Afholdelse af planlægningsmøder for teamet 

• Udarbejde en bæredygtig vagt- og aktivitetsplan 

• Jævnlig afrapportering, evaluering og sparring med ansatte 

• Kontakt med fodboldklubben. 

• Være synlige for resten af teamet – dvs. at du kan deltage i træningen på lige fod med de frivillige 

2 gange i måneden. 

For at blive frivilligkoordinator skal du være mellem 20 og 35 år. Du behøver ikke være boldtalent, have 

specifik viden om syge børn eller ledererfaring, men skal blot kunne lide at være sammen med andre 

unge og lave boldaktiviteter for børn. Træningen vil foregå fast en eftermiddag om ugen i to timer hos 

Odense Boldklub (træningstider følger).  



 

 

Som Frivilligkoordinator i Helteakademiet får du: 

• Muligheden for at give kronisk og alvorligt syge børn et frirum, hvor sygdom stilles i bagrunden 

• Et unikt indblik i arbejdet i en NGO 

• Nye kompetencer at skrive på dit CV – bl.a. projektledelse og tværfagligt samarbejde 

• Mulighed for at være med fra start og udvikle på projektet 

• Et netværk af seje frivillige med forskellige baggrunde indenfor idræt, lægevidenskab og anatomi 

Til gengæld forventer vi, at du: 

• Er en ansvarlig, handlekraftig og initiativrig person, der ikke er bange for at gå forrest og ikke lader 

sig slå ud af bump på vejen! 

• Kan samarbejde med mange forskellige typer mennesker og har en anerkendende ledelsesstil 

• Kan tage imod konstruktiv feedback fra både frivillige, forældre, børn og ansatte 

• Kan deltage i træningen minimum 2 gange i måneden 

• Kan binde dig til projektet i minimum et år 

Er du interesseret? 

Så send os en ansøgning til marie@borneulykkesfonden.dk, hvor du beskriver dig selv, dine 

kompetencer samt uddannelsesmæssige baggrund. Efter nogle dage vil du blive ringet op af en af 

vores ansatte til en snak om projektet, og en afklaring af om vi er et muligt match! Læs mere på 

www.helteakademiet.com 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Helteakademiet er et initiativ startet af Børneulykkesfonden i samarbejdet med flere af landets 

superligaklubber.  
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