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Fortællinger med rødder i kulturarven
KUMIT styrker, udvikler og kommunikerer
fortællingerne om Helsingør – med afsæt i
kultur- og naturarven
Vi styrker den maritime fortælling og det
internationale udsyn med nye aktiviteter
Vi fokuserer på potentialet for job, uddannelse
og iværksætteri i krydsfeltet mellem viden, kunst
og teknologi og på turismeområdet
Vi udvikler unikke begivenheder, der tiltrækker
besøgende fra ind- og udland og bidrager til
livskvalitet for borgerne.

Arbejdsglæde og motivation
Vi styrker en løbende dialog og fælles ansvar for
trivsel og motivation.
Vi fokuserer på tydelig ledelse og afstemmer
forventninger ”opad, nedad og på tværs” i
organisationen
Vi fokuserer på medarbejderinddragelse omkring
opgaver og beslutninger

Det gode ungdomsliv

Medborgerskab og samskabelse

Levende by- og boligmiljøer

KUMIT bygger bro mellem forskellige
ungegrupper

KUMIT styrker rollen som kompetencecenter ift.
samarbejde med civilsamfundet

KUMIT skaber rammer for et sundt og aktivt liv
for alle borgere

Vi skaber rum for unges aktive medborgerskab
og virkelyst

Vi understøtter aktivt medborgerskab

Vi understøtter kultur-, idræts- og
fritidsaktiviteter, der skaber mere liv og nye
mødesteder i hele kommunen

Vi udvikler attraktive talent- og læringsmiljøer
indenfor idræt og kultur
Vi understøtter åbne og inkluderende
fællesskaber for unge

Vi understøtter den selvorganiserede idræt og
nye måder at være frivillig på
Vi bidrager til samskabende processer, der
inddrager civilsamfundets aktører i nytænkning
af kommunens velfærdstilbud

Koordinering og samarbejde

Metode- og kompetenceudvikling

Vi understøtter kraftcentre, der samler og
synliggør kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter
Vi afprøver hvordan kultur kan fremme
borgernes sundhed – både fysisk, psykisk og
socialt.

Service, synlighed og værtsskab

Vi styrker koordineringen af begivenheder - på
tværs af interne og eksterne aktører

Vi sætter fælles fokus på kompetence- og
metodeudvikling inden for:

Vi styrker samarbejde og netværk med aktører
særligt indenfor:
•
Uddannelser og unge
•
Erhvervsliv og iværksættermiljøer
•
Frivillig- og foreningsområdet
•
Turisme

•

Samskabende processer

Vi udvikler service, rådgivning og digitale
platforme, der imødekommer nye frivilligformer
og samarbejdspartnere

•

Samarbejdet med frivillige og aktive borgere

Vi udvikler værtsskabet for besøgende og turister

•

Effektmåling – til både dokumentation og
udvikling af indsatser

Vi samarbejder omkring bedre udnyttelse af
lokaler og faciliteter

•

Funding og udvikling af nye
forretningsmodeller

Vi styrker kommunikation og markedsføring
omkring Helsingørs kulturarvsfortællinger og de
konkrete kultur- og fritidstilbud

