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Bestyrelsens beretning
Vi er kommet godt ud af starthullerne…
Med etableringen af en fin base på Teglgårdsvej 423A i Humlebæk har vi i slutningen
af 2012 fået ro på lokaleindretning og de fleste praktiske ting for Frivilligcenter
Fredensborg (herefter FCF)!
Årets højdepunkt kan siges at være FCF’ s indvielse - på årets bedste dag: Frivillig
Fredag, den nationale frivilligdag sidst i september! Med mange gæster og med
borgmester Thomas Lykke Petersen’s sikre hånd, der skar det røde bånd over, blev
det en festlig dag for alle. En vigtig milepæl er passeret!
Lokalerne har hurtigt udviklet sig til et eftertragtet sted, og kalenderen bliver mere og
mere fyldt med gode og relevante initiativer! Flere nye foreninger har set dagens lys
og mange nye frivillige har fundet deres område til udfoldelse i 2012 - det kunne
endda ses på ansøgerlisten til paragraf 18 midler!
Samarbejdet med Fredensborg Kommune skete ved afholdelse af en række aftalte
møder! Indholdet rækker fra afklaring af praktiske spørgsmål ved f.eks. flytningen,
økonomi og planlægning af fælles projekter i fremtiden. Vores primære
kontaktpersoner er Marianne Ingeholm Larsen, Centerchef for Kultur, Idræt og
Sundhed og Hans Nissen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.
Frivilligcentret blev inviteret til at deltage i udformningen af kommunens nye
Ældrepolitik. Det var en spændende oplevelse at møde både ansatte og frivillige på
tværs af kommunen! På den samme måde deltog næstformanden Sahar Faour i
tilblivelsen af den nye integrationspolitik. Disse anledninger giver indblik i, hvordan
kommunen tænker og arbejder og giver et godt netværk!
Fokus på frivillighed vokser, både fra regeringens og fra borgernes side. Der har
været konferencer og kurser på Christiansborg og rundt omkring i landet for at
debattere og pointere muligheder, men samtidig også de udfordringer, der følger med
den frivillige indsats. Hvor er grænsen til det professionelle arbejde? Hvilke rammer
skal der være for den frivillige indsats for eksempel på institutionerne? Kan man stille
nogle krav som frivillig? Hvordan ser et konstruktivt samarbejde ud mellem de
frivillige og ansatte, mellem foreninger og kommunen? Der har været mange gode
oplæg og indspark til at føre debatten ad en konstruktiv vej. Frivilligcenter
Fredensborg var med til lokalt at holde fokus og dermed debatten i gang og ikke kun
det, men også yde konkret hjælp i henhold til de før nævnte spørgsmål.

Bestyrelsen blev valgt og konstituerede sig efter generalforsamling på følgende måde:
Formand:
Ruth Cilwik Andersen
Næstformand:
Sahar Faour
Kasserer:
Vivi Jensen
Sekretær:
Winnie Atkinson
Bestyrelsesmedlem:
Knud Pedersen
1. Suppleant:
Lissy Holtegaard
2. Suppleant:
Louis Sander Larsen
Som bestyrelse har vi arbejdet med strategi, og dermed den lidt mere langsigtede plan
for udviklingen af Frivilligcentret og dermed frivillighed i Fredensborg Kommune.
Med fire ret selvstændige bysamfund kræver det en særlig tilgang for at kunne samle
resurserne. I den forbindelse vægter vi foreningernes statusmøder meget højt og der
inviteres 5-6 gange årligt. Her drøftes småt som stort og der debatteres og orienteres.
Disse møder er kommet for at blive – her ser vi den store farverige buket af
frivillighed (på social- og sundhedsområdet) samlet med bl.a. ihærdighed og latter!
En stor ros til alle frivillige der udover at gøre en forskel også investerer tid til de
overordnede tanker og samarbejde. Frivillige er dem, der giver uden at tænke på at få
tilbage – men på alle måder oplever at livet bliver rigere, når der gives! Der er så
mange af den slags i vores kommune – det kan vi kun være glade og taknemmelige
for og gøre alt for at værne om dem!
Tak for samarbejdet i 2012!
Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Ruth Cilwik Andersen
formand for Frivilligcenter Fredensborg

Synliggørelse af frivilligt socialt arbejde
Synlighedsdage
FCF' s formål er at skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde som de
sociale-, patient- og humanitære foreninger arbejder med. En måde hvorpå dette
gøres er gennem synlighedsdage, hvor alle foreningerne deltager med informationer,
materialer og konkurrencer.
For at sætte fokus på det frivillige sociale arbejde i Fredensborg Kommune blev der
holdt 2 synlighedsdage:
•
2. juni i Kokkedal
•
Frivillig Fredag
På synlighedsdagene var mange foreninger repræsenteret fra både kulturlivet og det
sociale område. Synlighedsdagene var en stor succes og mange ivrige børn og
forældre mødte op.
Indflytning på Teglgårdsvej
Rigtig mange frivillige deltog i flytningen fra Baunegårdsvej til Teglgårdsvej i
dagene den 29., 30. og 31. maj og med indretningen af de nye lokaler. Det var en
spændende proces at få alle møblerne rengjorte og sat de rigtige steder.
Frivillig Fredag og uddeling af Årets Frivillig Ildsjælspris.
Frivillig Fredag blev afholdt den 28. september på Teglgårdsvej 423A samtidig med
indvielsen af centret.
Borgmesteren klippede den røde snor, han roste og takkede for initiativet og den store
frivillige indsats, der var ydet og som de frivillige foreninger og organisationer i det
daglige yder for at gøre vores kommune til et godt sted at være.
I 2012 blev Årets Frivillig Ildsjælspris uddelt for anden gang af Frivilligcenter
Fredensborg, denne gang gik prisen til Max Heidemann fra Ældresagen for hans store
engagement og arbejde for de demente.
Fadi Abou Jamous, der modtog prisen i 2011, fortalte i et indlæg om, hvordan det var
at være prismodtager.
Op mod hundrede gæster var mødt op for at se de nye lokaler og fejre dagen.

Foreningsservice
Lokaleudlån
Efter indflytning på Teglgårdsvej har foreningerne benyttet sig af at låne lokaler til
møder, bestyrelsesmøder og til at arbejde i et fællesskab (se oversigt på bagsiden).

Praktisk hjælp
Foreningerne har i forbindelse med udarbejdelse af foldere, kopiering og opsætning
af tekst kunnet hente hjælp hos FCF (se oversigt på bagsiden)
Foreningsrådgivning
Der er ydet rådgivning til mange foreninger/organisationer/projekter. Rådgivningen
har været alt fra konkrete opgaver i forbindelse med udarbejdelse af vedtægter,
ansøgning af økonomiske midler, opstilling af budgetter, udarbejdelse af foldere og
plakater, udarbejdelse af regler for frivillige lektiehjælpere, forsikring af frivillige,
frivilligt arbejde, efterløn og dagpenge og meget mere (se oversigt over opnåede
resultater).
Den Sociale Vejviser
Den sociale vejviser ligger på hjemmesiden. Den bliver løbende opdateret og flere og
flere foreninger og organisationer melder sig på banen for at blive optaget i den (se
oversigt på bagsiden).

Opstart af nye foreninger/projekter
Konsulentbistand til nye projekter
I løbet af 2012 har flere foreninger og projekter set dagens lys
•
Lektiecafé på Humlebæk Skole (Røde Kors Humlebæk - Fredensborg)
•
Kokkedal Kor
•
Café Vendepunktet
•
SIND, Lørdags Cafeen
•
Anonym Rådgivning på Tværs.

Medlemsforeninger og støttemedlemmer
Der har lige fra FCF' s begyndelse været bred opbakning fra de sociale-, patient- og
humanitære foreninger i kommunen. FCF skal have mindst 20 medlemmer indenfor
de sociale foreninger for at opnå tilskud fra Social- og Integrationsministeriet. Der
var i 2012 i alt 31 indenfor feltet og derudover en række medlemmer fra det kulturelle
og politiske område og støttemedlemmer (se oversigt på bagsiden).

Kommunikation, hjemmeside, facebook, foldere og plakater
Medieomtale
Frivilligcentret har haft 54 omtaler i aviserne Uge Nyt og Frederiksborg Amt Avis.
Det har betydet uendelig meget for Frivilligcentrets tilbud til borgerne at samarbejdet
har været så stort. Det er helt tydeligt at borgerne læser de lokale aviser – selv i disse
internettider.

Facebook
Frivilligcentret er aktiv på facebook og alle de arrangementer, der foregår i
Frivilligcentret, vises på facebook.
Hjemmeside
Ved årsskiftet blev en ny hjemmeside taget i brug. Frivilligcentret valgte at skifte til
den hjemmeside som Landsorganisationen FriSe udarbejdede i samarbejde med en
Webudbyder.
Det vil betyde at alle foreninger selv skal være proaktive for at booke lokaler. Der er
udleveret et password til alle foreninger og brugere. Vi håber at den nye hjemmeside
kan lette noget administration.
Al information om FCF' s arbejde er tilgængelig via hjemmesiden. FCF fungerer så
vidt muligt papirløst.

Rekruttering af frivillige
Mange borgere har meldt sig på banen, for at yde en indsats indenfor det frivillige
sociale område. Mange foreninger har nydt godt af at få flere frivillige tilknyttet deres
forening. Hvervningen har foregået både gennem omtale i lokale aviser, hjemmesiden
og ikke mindst www.frivilligjob.dk (se oversigt på bagsiden).

Personale
Centerleder for Frivilligcenter Fredensborg
Centerleder Vera Wetlesen har fortsat været frontperson i Frivilligcenter Fredensborg
i 2012.
Projektkoordinator for projekt Selvhjælp
I begyndelsen af februar 2012 blev Anders B. Jeppesen ansat som projektkoordinator
for projekt Selvhjælp i 18 timer om ugen.
Praktikant i Selvhjælp
Mette Marie Broby blev ansat ca. 1. september som praktikant primært under
Selvhjælp og skal være hos os i et år.
Praktikantens opgaver at assistere projektkoordinatoren i at øge kendskabet til
Selvhjælps tilbud, at afholde temaaftener, igangsætte nye grupper og varetage diverse
administrative og praktiske opgaver. Praktikanten har en baggrund som sygeplejerske
og HR ansvarlig.
Praktikant fra uddannelsen på Diakonissestiftelsen
Frivilligcentret havde Sara Trondhjem Refsager Dam tilknyttet i en uddannelsespraktik de første tre måneder af 2012. Sara kommer fra 3K på Diakonisse Stiftelsen.
Saras opgaver var bl.a. udarbejdelse af årsberetning og nyhedsbrev.

Frivillige hos FCF
Der har været 15 frivillige tilknyttet i forbindelse med projekter, hvor Frivilligcentret
har haft særlige opgaver og mange af dem var også aktive omkring indflytningen på
Teglgårdsvej. En del af opgaverne har været: at få malet, rengjort alle lokaler, pudset
vinduer, slået græs, gjort møbler rene. Andre opgaver har været: hjælp til
arrangementer, opstart af nye projekter som Anonym Rådgivning, Café Vendepunktet,
udarbejdelse af nyhedsbreve, opdatering af hjemmeside og opdatering af Vejviser mv.

FCF' s medlemskab af andre landsorganisationer
Frivilligt Forum
FCF har valgt at være medlem af Frivilligt Forum som er en landsdækkende
organisation, der varetager foreningers og frivilliges arbejdsbetingelser og rettigheder
indenfor det frivillige sociale arbejde. Deres 5 kernepunkter er:
•
Vær med til at formulere civilsamfundets stemme
•
Lær mere om dig selv og resten af sektoren
•
Vær med til at sikre ordentligt samarbejde med det offentlige
•
Fast fokus på fortalerrollen og systemkritikken
•
Nej til ufrugtbar og gold dokumentation, ja til læring, innovation og udvikling.
Frivilligt Forum afholder forskellige konferencer som for eksempel om samspillet
mellem det offentlige og civilsamfundet.
To bestyrelsesmedlemmer deltog i en konference på Christiansborg om ”Bæredygtige
velfærdsløsninger – hvorfor og hvordan”.
FriSe
FCF har valgt at være medlem af Landsorganisationen FriSe, som står for
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. FCF' s bestyrelse besluttede samtidig at
tilslutte sig et mindstegrundlag for FCF' s arbejde. Ved at tilslutte sig
mindstegrundlaget skal FCF sikre at leve op til nogle landsdækkende krav som
Frivilligcenter. En af fordelene er blandt andet, at FCF må bruge det fælles logo.

Ansøgninger og fonde
Socialministeriet
Der blev søgt midler gennem PUF til Selvhjælp for året 2013. FCF fik svar i midten
af januar og der blev bevilliget midler til fortsættelse i 2013.
Fonde
Der er blevet søgt et stort antal fonde til inventar i forbindelse med indflytningen og
her skal lyde en særlig tak til: Johannes Fogs Fond, Lauritzen Fonden og Asta og Jul.
P. Justesens Fond.

Netværk, kurser og konsulentbistand til foreninger og frivillige
Afholdelse af kurser og temadage
Identitet og identitetskriser
”Identitet og identitetskriser” blev afholdt i februar. Kurset handlede om, hvad der
sker, når livet skaber en situation, hvor det er svært ved at finde sig selv. Deltagerne
skulle gå på opdagelse i eget indre og identitet. Underviseren var Sigrun Hardardotir.
Cooperative learning og teambuilding
”Cooperative learning og teambuilding” blev afholdt den 4. og 5. juni i de nye lokaler
på Teglgårdsvej. Formålet med kurset var at give deltagerne en teoretisk og praktisk
erfaring med teambuilding og lærende arbejdsformer. Der var 17 deltagere.
Underviser: Carit Abrahamsson, HR-konsulent og cand.merc. i Human Ressource
Management fra Copenhagen Business School.
Dig og de andre
Om at få en god balance mellem ego og fællesskab v/Kjeld Flyvholm Brodersen, den
2. 11.2012. Læring om hvordan du styrer dit liv fra den enkelte situation. Bliv
direktøren i det eget liv. Der var 12 deltagere. Underviser: Kjeld Brodersen.
Konfliktløsning og Konfliktmægling
Om at få skabt et ordentligt rum i en konfliktsituation v/ Winnie Atkinson den 5.
oktober 2012. Temaet konfliktløsning og konfliktmægling handler om metoder til
samtale og kommunikere på en konstruktiv måde, sådan at brugerne/medlemmerne
føler sig hørt og forstået. Der var 10 deltagere.
Underviser: Winnie Atkinson.
Statusmøder og erfaringsudveksling mellem foreninger og planlægningsmøder
I løbet af året er der blevet afholdt 6 møder med foreningerne/organisationer/grupper.
Formålet med møderne har været at få et godt kendskab til hinandens arbejde og at
samarbejde om fire synliggørelsesdage.
Samarbejde mellem 4 nye frivilligcentre
Frivilligcenter Fredensborg har indgået samarbejde på tværs af bestyrelserne med
Gentofte, Furesø, Høje Tåstrup og Helsingør Frivilligcentre. Formålet er at
bestyrelserne kan lære af hinandens erfaringer med arbejdet i et Frivilligcenter. Målet
er at mødes 2 gange årligt og at arbejde med specifikke aktuelle emner.

Konsulentbistand til foreningerne
En del foreninger har benyttet sig af Frivilligcentret som et sted de kunne få sparring
og hjælp til forskellige opgaver som:
•
Udarbejdelse af vedtægter
•
Fundraising
•
Ideer til styrkelse af foreningens aktiviteter
•
PR opgaver som omtaler i lokale medier
•
Udarbejdelse af foldere og flyers.
Selvhjælp Fredensborg 2012
Frivilligcenter Fredensborg søgte og fik midler gennem PUF i Social- og
integrationsministeriet til at starte Selvhjælp i Fredensborg. Målet var således at
kunne støtte projektet og hjælpe Selvhjælp i gang i løbet af 2012 fra 2013 overdrages
til en selvstændig forening med egen bestyrelse.
Dette skete på en stiftende generalforsamling 13. november.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Jane Planck (formand)
Charlotte Ellermann (kasserer)
Eva Lindergård (næstformand)
1. suppleant: Mette Marie Broby
2. suppleant: Jette Kiil.
Selvhjælp Fredensborg er kommet godt fra start og 233 borgere har benyttet sig af
selvhjælps-tilbud.
Selvhjælp har 10 frivillige tilknyttet.
Selvhjælpsgrupper
Selvhjælp blev startet op i begyndelsen af februar. Selvhjælp har fokuseret på at få
selvhjælpsgrupper i gang. Til støtte og opstart af selvhjælpsgrupper har der været
afholdt temaeftermiddage/aftener med emner som: angst, depression, stress,
fibromyalgi og mænd og mad.
Der blev oprettet 9 selvhjælpsgrupper i 2012, heraf er 7 stadig aktive ved årets
udgang. Grupperne er følgende: stress, sorg, mænd og mad, netværksgruppen, tackle,
lær og lev, angst, skilsmisse og netværksgruppe for efterlønnere.
Der har været 2 fokusartikler i den lokale avis, én om opstart af selvhjælp og én om
en bruger.
Selvhjælp har afholdt
•
7 temaaftener
•
2 kurser for igangsættere
•
9 samarbejdssamtaler (foreninger og kommune).

Anonym Rådgivning på Tværs
I løbet af foråret 2012 blev der tænkt mange tanker omkring oprettelsen af en
Rådgivning for borgere i Fredensborg Kommune. Der blev indhentet oplysninger fra
lignende rådgivninger andre steder i landet og efter sommerferien kunne Rådgivning
på Tværs se dagens lys.
Det skulle hurtigt vise sig at mange borgere gerne ville bidrage med at hjælpe andre
borgere og i løbet af 48 timer med annoncering på Frivilligjob.dk var der 14
rådgivere som meldte sig på banen.
I dag kan Anonym Rådgivning tilbyde vejledning og samtaler indenfor økonomi, jura,
socialrådgivning og psykologi.
Inden projektet var kommet i gang stod der borgere på dørtrinnet og efterlyste hjælp.
Senere på året kom IOGT, en forening, der rådgiver enkeltpersoner og familier med
misbrugsproblemer på banen. IOGT er en selvstændig forening som har kontor
sammen med de øvrige rådgivere i Frivilligcentret.

Historier fra den virkelige verden (betydningen af den narrative
historie)
Anonym Rådgivning – Rådgivning på Tværs
Et eksempel fra Anonym Rådgivning om at en borger har fået hjælp (anonymiseret).
En generel overskrift på samtalerne er en familiekonflikt, hvor terapeuten har forsøgt
at skabe et rum, hvor borgeren har fået mulighed for at sætte ord på sine oplevelser,
følelser og har fået opmærksomhed og indsigt i egne behov og handlemuligheder i
forhold til situationen.
Borgeren var meget berørt af sin situation og følte sig deprimeret gennem en periode.
Muligheden for at tale med egen læge om sin situation blev drøftet på et tidspunkt.
Senere i forløbet oplevede borgeren at depressionen var blevet lidt mindre.
Terapeuten i Anonym Rådgivning har haft indtryk af, at det har været rart for
borgeren at have udsigt til hver uge/hver 14. dag at kunne tale med en udenforstående
person, som ikke er involveret i konflikten og som ser neutralt på borgerens situation.
Terapeuten har oplevet at borgeren har haft gavn af at tale om sin situation og at få sat
ord på sine følelser og herefter har været i stand til at handle på situationen. Der har
været i alt syv samtaler, hvorefter borgeren gav udtryk for at være på rette vej i sin
situation.
En historie om, at være frivillig
Jeg er uddannet som teknisk assistent - var ansat hos forskellige landinspektører. I
dag er jeg førtidspensionist på grund af min sygdom som jeg fik, da jeg var 5 år.
Jeg måtte stoppe på arbejdsmarkedet på grund af sygdom som teknisk assistent i
slutningen af 90-erne og har senere haft mange forskellige arbejdsgivere blandt andet
hos landmåler, arbejdet som lagerarbejder og med forefaldende kontorarbejde.

Jeg havde en længerevarende sygemelding i 1999, som blev afløst af bevilling til
fleksjob og for to år siden tilkendt førtidspension.
Jeg har haft samme kæreste igennem 20 år og hun har været fantastisk til at hjælpe
med alt.
Jeg er meget glad for at møde nye mennesker, som vil noget med livet. I 2012
henvendte jeg mig til Frivilligcentret for at give en hånd med og nu hjælper jeg der
hvor jeg kan i Frivilligcenteret med forefaldende arbejde – såsom at hænge billede op,
lettere haveopgaver og andre praktiske ting og kan dermed gøre nytte. Jeg kommer
jævnligt i Frivilligcentret og føler at jeg her har fået en ny mulighed for at møde
andre mennesker. Det at være med i arbejdet og blive værdsat for det jeg er, betyder
rigtig meget og det har tidligere været svært for mig at finde et sted, hvor jeg følte
mig hjemme – det gør jeg her i en gruppe med borgere, som har haft problemer med
sygdom.
Jeg får mere energi af at være i gang som frivillig – blandt andet fordi jeg møder
mange ressourcestærke mennesker, som gerne vil gøre noget for et bedre liv for andre
end dem selv.
En historie om,
”At deltage i en selvhjælpsgruppe for mennesker der lever med stress”
Jeg har nu været gruppen i 8 måneder og det har været en givende rejse. Da jeg
startede havde jeg været sygemeldt i 12 måneder. På det tidspunkt følte jeg, at jeg
langsomt var ved at vende tilbage til et normalt liv igen, men jeg vidste på det
tidspunkt ikke hvad mit nye arbejdsliv skulle indeholde og hvornår jeg skulle
begynde og om jeg ville klare at vende tilbage. Samtidig havde jeg længe haft et
ønske om at tale med ligesindede – andre som var i samme situation som mig, som
kunne forstå mig og møde mig i min krise og som jeg kunne udveksle erfaringer med.
Jeg havde god støtte i mit netværk, men jeg følte alligevel at jeg manglede noget for
at komme videre. Mit selvværd havde lidt meget under at være syg med stress, så jeg
havde brug for nogen at spejle mig i. At møde ligesindede har givet mig den
forståelse jeg havde brug for at blive mødt med. Det er trygt fordi vi er i samme båd
og det er let at tale med andre, der ved præcis hvad jeg taler om. Det giver
samhørighed og det gør, at jeg ikke føler mig svag, forkert eller inkompetent, som jeg
følte inden jeg kom i gruppen. Jeg har fået nye perspektiver, nyt mod og et styrket
selvværd, både fordi jeg i selvhjælpsgruppen har et eget ansvar for at komme videre i
min situation og fordi den feedback jeg får fra de andre hjælper mig til at se, at jeg
ER kommet videre. Og så har jeg udvidet mit netværk med nogle dejlige mennesker,
som jeg nyder at have lært at kende. Jeg er i dag tilbage på arbejdsmarkedet, ikke på
fuld tid – men det kommer jeg.

Mål for
Frivilligcenter Fredensborg
2012

Frivilligcentrets mål for 2012:
1. synliggøre frivilligt socialt arbejde
2. sikre lettere adgang til frivilligt socialt arbejde
3. hverve frivillige og matche modtager
4. yde foreningsservice
5. uddanne og opkvalificere frivillige
6. udlån af lokaler til foreninger
7. hjælp til ansøgninger til socialministeriet og § 18 ansøgninger
8. hjælp til start af nye projekter og foreninger
9. borgerrettede aktiviteter
10. oprettelse af Selvhjælp Fredensborg

ad 1. hvordan vil vi sikre synligheden?
 tilbyde hjælp til foreninger med omtaler i lokalaviserne, synlighedsarrangementer, foldere og nyhedsbreve, socialvejviser, Frivillig Fredag,
annoncering mv.
ad 2. hvordan vil vi sikre lettere adgang til
frivilligt socialt arbejde?
 FCF er et naturligt sted at
at henvende sig, når borgere ønsker at
udføre frivilligt socialt arbejde og få
medieomtale
ad 3. hvordan vil vi hverve frivillige og
matche modtager?
 aktivt at søge efter frivillige via lokalavisen, nyhedsbreve og
www.frivilligjob.dk
 matche den frivillige til jobbet/opgaven/foreningen
ad 4. hvordan vil vi yde foreningsservice?
 tilbyde foreningerne hjælp til f.eks.
kopiering, udforme vedtægter, ideer til
generationsskifte, konsulentbistand og
netværk på kryds og tværs af de sociale foreninger.
ad 5. uddannelse og opkvalificering af
frivillige
 tilbyde frivillige/foreninger/grupper
kurser og sparring
Fortsætter næste rubrik

fortsat

ad 6. lokaleudlån til foreninger?
 tilbyde udlån af lokaler til foreninger/organisationer/grupper, der arbejder
med frivilligt socialt arbejde
ad 7. yde hjælp til ansøgninger til
socialministeriet og § 18 ansøgninger
 tilbyde hjælp til udarbejdelse af ansøgninger til § 18 og socialministeriet
 tilbyde hjælp til at søge fonde og legater
ad 8. yde hjælp til opstart af nye
foreninger/projekter
 tilbyde hjælp til projektbeskrivelse, udformning af vedtægter, vejledning ved
start af nye projekter
ad 9. borgerrettede aktiviteter
 tilbyde borgere, der henvender med tilbud
om frivilligt arbejde
 henvise borgere, der henvender sig om
andre tilbud til de relevante myndigheder
eller institutioner
ad10. oprettelse af Selvhjælp Fredensborg
 starte selvhjælpsgrupper
 afholde tema eftermiddage/aftener med
emner som kan underbygge Selvhjælp
Fredensborg.

Opnåede mål i 2012

STATISTIK FOR 2012
Opnåede resultater for indsatsområder i Frivilligcenter Fredensborg og Selvhjælp
Aktivitet
Netværk mellem foreningerne
Afholdelse af kurser og temadag
Erfaringsudveksling mellem foreninger
Afholdelse af seminar eller konference
Synliggørelse
Henvendelser om frivilligt arbejde
Specifikke henvendelser fra borgere
Antal besøg på hjemmeside
Foreningsservice
Lokaleudlån
Faglig konsulentbistand til eksisterende foreninger
Faglig konsulentbistand til opstart af nye foreninger eller projekter
Medlemsforeninger og støttemedlemmer
Sociale foreninger
Sygdoms- og patient- og forebyggelsesforeninger
Kulturelle, idræt eller andre foreninger udenfor det sociale område
Støttemedlemmer
Andre relevante aktiviteter for at fremme det frivillige sociale arbejde
Avisartikler i samarbejde med foreninger
Hjemmeside opdateringer
Social Vejviser, opdateringer månedligt
Anonym Rådgivning (antal brugere i efteråret 2012)

antal
18
11
0
57
35
2420
486
43
4
20
11
4
16
54
52
12
12

Resultater for Selvhjælp
Selvhjælpsgrupper

9

Temaaftener

7

Deltagere i foredrag /tema eftermiddag/aftener
I alt antal borgere som har benyttet enten selvhjælpsgruppe eller samtale
Kursus for igangsættere

176
46
1

____________________________________________________________________________________
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