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INDLEDNING ÅRSBERETNING 2013

Sammen er vi bedst
2013 har for alvor vist at Frivilligheden har fået særdeles stor bevågenhed!
Regeringen, kommunerne, medierne og civilsamfundet taler meget om frivillighed og
samskabelse i forbindelse med udviklingen af velfærdstaten. Nye ord for tættere
samarbejde finder dagens lys og nye strategier bliver afprøvet. Det store ønske er at
finde en fælles platform for sammen er vi bedst!
Midt i alt dette har 2013 også budt på øget frivilligt engagement i Fredensborg
kommune. Både nye frivillige og nye foreninger er kommet i gang, det kan bl.a. ses
på lokaludlejningen og dermed summen af liv i centrets dagligdag.
Statusmøderne, hvor alle formænd i medlemsforeninger m.fl. er inviteret, har været
omdrejningspunkt for fælles planlægning og beslutninger for, hvordan centret skal
bruges. Det kan ses, at vi har fundet sammen og hvis mulighederne og resurser er der,
også vil arbejde sammen. Café Frisk var et godt bud på, hvordan det kan lad sig gøre!
Sammen er vi bedst!
Men ikke kun det: vi kom godt i gang med at involvere os i debatten om rammerne
og indhold i det voksende samarbejde med kommunen. Denne proces er meget
spændende og gør os klogere på hinanden og kommunens arbejdsmetoder. Årsagen
var udgivelsen af en fornyet udgave af ”Charter for samspil mellem den frivillige
verden og det offentlige”. Arbejdsgruppen bag Charteret udgjorde 6 ministre, 21
foreninger/organisationer/råd og 6 repræsentanter fra Kommuner, KL og Danske
Regioner. Charterets vision er: ”at bidrage til at skabe vilkår for at videreudvikle en
frivillig verden, der alene, samen og i samspil med det offentlige beriger, bevæger og
berører den enkelte, fællesskabet, samfundet og fremmer en dynamisk udvikling.”
Samt ”… at det bliver retningsanvisende, så både den frivillige verden og det
offentlige kan anvende det til at skabe, sikre og udvikle samspillet.” Det blev lagt op
til at gøre denne nationale Charter til en ”lokal” Charter, som betyder at vi i
samarbejde med Fredensborg Kommune finder frem til ”lokale” retningslinjer og
vilkår, også på tværs af sektorer og organisatoriske grænser. Muligheden for at
komme frem til en lokal Charter giver anledning til dialog om konkretiseringen af
ofte diffuse opfattelser af, hvordan tingene hænger sammen. Vi har haft en god start
omkring dialogen og har bevidst prioriteret de sammenhænge, hvor charterets emner
blev belyst.
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2013 bar også præg af tættere dialog med lokale politikere. Frivillig Fredag blev bl.a.
brugt til at give centrets brugere og andre gæster mulighed for at stille spørgsmål og
komme med gode kommentarer til et panel af politikere. Politikerne kom fra deres
side med hver sit bud bl.a. på fremtidig udvikling af et godt samarbejde mellem
kommunen og den frivillige verden. Engagementet blev ikke mindre af, at det var
valgår!
Bestyrelsen mødtes ca. 10 gange til fyraftensmøder. Ud over dette tager
repræsentanter til FriSe`s (Frivillig & Selvhjælp Danmark – landsorganisation) Årsog dialogmøde, temamøder, konferencer på Christiansborg, forhandlinger med
organisationer/partnere, møder med kommunen på Rådhuset, m.m.

Bestyrelsen består af:








Formand Ruth Cilwik
næstformand Sahar Faour,
sekretær Winni Atkinson,
kasserer Vivi Jensen,
Michael Huusom,
suppleanter Lissy Holtegaard og Jens Jakob Skibsted.

En stor tak for godt samarbejde til alle der er kommet med gode og konstruktive
bidrag i årets løb! Sammen er vi bedst!

På vegne af bestyrelsen for Frivilligcenter Fredensborg

Ruth Cilwik Andersen
Formand
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Netværk mellem foreninger
Kurser, workshop eller temadag, der retter sig mod foreningerne
Temaaften om frivilligt arbejde med udgangspunkt i ”spilleregler for
samarbejde mellem frivillige og professionelle”
Der er afholdt 3 temaaftener for foreninger/organisationer/frivillige grupper.
I februar blev der afholdt en temaaften med overskriften ”Spilleregler for samarbejdet
mellem frivillige og professionelle” med Johannes Berthelsen. Der blev arbejdet med
spørgsmål som ”Hvad er det bedste ved vores område? Hvis vi kunne ændre en ting,
hvad skulle det så være? Hvordan kan foreningerne forny sig? Og mange flere
spørgsmål. I maj og august blev der afholdt arbejdsaftener i forbindelse med
planlægning af Frivillig Fredag.
Kursus om den gode dialog
Et kursus om ”Den gode dialog” blev afholdt d. 30. og 31. maj. Kurset blev afholdt af
Michael Højlund Larsen og Thomas Ryan Jensen. Fokus for kurset var at træne
evnen til gennem samtale og nærvær at hjælpe hinanden til at blive klogere på livet.
19 deltog.
Netværk mellem foreninger
Der har været afholdt 3 netværksmøder mellem foreningerne til styrkelse af
samarbejde mellem foreningerne og Frivilligcenter Fredensborg.

Synliggørelse
Specifikke henvendelser fra borger, der gerne vil være frivillige
Der har været stor interesse fra borgernes side om at involvere sig i frivilligt socialt
arbejde. Der var 60 borgere, der er blevet involveret i frivilligt socialt arbejde.
Specifikke henvendelser fra borgere, der gerne vil have hjælp
Der har været 101 henvendelser fra borgere som ønskede hjælp enten gennem en
konkret forening eller en samtale. Heraf har Anonym Rådgivning haft 71
henvendelser.
Antal besøg på hjemmeside
Der har været 4.252 besøg på hjemmesiden.
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Konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt arbejde, der retter sig mod
offentligheden
Konference ”Frivillighed i Fredensborg Kommune”
Brænder du også for frivillighed? Sådan var overskriften i Lokal Avisen ugen op til
konferencen. Et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Frivilligcenter
Fredensborg tog udgangspunkt i ”Frivillighed i Fredensborg Kommune” den 25.
september i Ungecentret ved Nivå. På konferencen var professor Jacob Torfing fra
Roskilde Universitet og konsulent Sussi Mack fra Socialt udviklingscenter SUS.
Forud for konferencen var der lavet en kort film med interview af 10 frivillige fra
forskellige foreninger som blev vist i pausen. Der var workshop ved bordene og
afslutningsvis var der fælles debat. Konferencen blev besøgt af cirka 120 personer.
Frivillig Fredag og Årets Frivillig Ildsjælspris
Frivillig Fredag blev fejret den 27. september i Frivilligcenter Fredensborg. Her blev
årets Frivilligpris uddelt for tredje gang. Udvælgelsen havde været svær, idet otte
gode kandidater var indstillet til prisen. Valget af modtageren af Årets Ildsjælspris
2013 faldt på Mohammed Sayed. Han fik prisen overrakt af borgmester Thomas
Lykke Pedersen, der bl.a. begrundede valget af Mohammed Sayed med, at han i 15 år
har været med til at styrke de lokale frivillige kræfter og skabe gode rollemodeller i
Fredensborg Kommune. En af Mohammed Sayeds mærkesager er at hjælpe unge
mennesker væk fra gadekriminalitet. Mohammed Sayed ser de unge som ligeværdige
mennesker, der har brug for respekt og vejledning, hvilket gør, at de unge lytter og
ser op til ham.
Foredrag i samarbejde med foreninger
Der har været afholdt 18 foredrag med forskellige emner i samarbejde med
Frivilligcenter Fredensborg. Foredragene har blandt andet til formål:
- at borgere får viden om muligheder for at være aktiv i frivilligt socialt arbejde
- at borgere får viden om forskellige emner/temaer
- at borgere får viden om de forskellige foreninger, hvor der kan hentes hjælp.
I 2013 har der været fokus på emnet ”misbrug”; det være sig medicin, stoffer eller
alkohol.
Markedsdage
I august blev der holdt et loppemarked og mange borgere fra Humlebæk fandt vej til
dette.
Den første lørdag i december blev der afholdt julemarked og igen var der mange
borgere, der fandt vej til Frivilligcentret.
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Foreningsservice
Faglig konsulentbistand til opstart af nye initiativer (foreninger og projekter)
Opstart af nye foreninger/projekter
Der er ydet faglig konsulentbistand til 12 nye grupper og foreninger.
Café Vendepunktet er en gruppe af frivillige, der har været igennem et frustrerende
sagsbehandlingsforløb, og som derfor inviterer folk, der har brug for at tale med
andre om deres sygdomsforløb og erfaringer med sagsbehandlingen. Café
Vendepunktet henvender sig til sygemeldte, fleksjobbere og skånejobbere.
DUI Leg og Virke har startet en lokalafdeling i Frivilligcenter Fredensborg. DUI Leg
og Virke er en landsdækkende børne- og familieorganisation, hvor fokus er på, at
familien kan have det sjovt både sammen og hver for sig.
HSP foreningen er en forening for særligt sensitive mennesker. Man skønner at de
særligt sensitive mennesker udgør 15-20 % af befolkningen. At være særligt sensitiv
er ikke en sygdom, men et grundtræk ved personligheden der gør, at de mennesker
har et mere fintfølende nervesystem, hvilket gør, at de tager flere indtryk ind og
bearbejder dem dybere. Målet med HSP foreningen er at udbrede kendskabet til
særligt sensitive mennesker.
IOGT er ny forening i Frivilligcenter Fredensborg. IOGTs primære arbejde er at
tilbyde hjælp til mennesker med alkohol- eller alkoholrelaterede problemer samt folk
med andre misbrugsproblemer. Det er både et rådgivnings- og behandlingstilbud.
Målet for IOGTs arbejde er at få mennesker ud af misbrug af alkohol og/eller andre
stoffer, at få styrket deres relationer til familie, venner og arbejdskollegaer, og herved
bevare, forbedre eller reetablere deres jobsituation og tilværelse.
Søndagscafeen
I løbet af foråret 2013 startede en række frivillige en søndagscafe. Formålet er at give
et søndagstilbud om at gå et sted hen og få en kop kaffe og en snak.
I løbet af foråret overtog Ældre Sagen Søndagscafeen og den er nu åben hver søndag
undtagen de store helligdage.
Café Frisk er et initiativ med 12 patientforeninger bag. Formålet med caféen er at få
skabt et sted, hvor borgerne kan mødes og udveksle erfaringer.
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Senior IT Fredensborg er et projekt for ældre borgere, der tilbydes en række kurser
og studiekredse om IT-relaterede emner. Foreningen lægger stor vægt på det sociale
samvær.
Young Mama og Ungdommens Røde Kors
Projektet Young Mamma sigter på at støtte unge udsatte mødre i forældrerollen.
Projektet skal skabe en bedre hverdag for mødre, styrke tilknytningen mellem mødre
og deres børn, forbedre mødrenes sundhed og selvværd - og dermed arbejde for at
forbedre børnenes opvækstvilkår - og arbejde for udsatte familiers inklusion og lige
muligheder i samfundet.
Der er i 2013 blevet gjort et stort arbejde for at skaffe økonomi til projektet. Der er
ligeledes indgået et samarbejde med Ungdommens Røde Kors om projektet.
Krolf Humlebæk
Der er i 2013 oprettet en Krolf-bane i udenomsarealerne i forbindelse med
Frivilligcenter Fredensborg.
Lørdags Cafeen v/SIND
SIND oprettede en lørdagscafé, hvor de mødes hver anden lørdag til hyggeligt
samvær og en gang imellem fælles spisning.
Anonym Rådgivning
Anonym Rådgivning har 12 rådgivere med faglige kompetencer indenfor jura,
økonomi, socialrådgivning og psykologi/psykoterapi og har hjulpet 71 borgere.
Anonym Rådgivning har nu været i gang siden september 2012 og meget tyder på, at
der er brug for os. Vi har i 2013 haft 71 henvendelser fordelt således: 31 vedr. sociale
forhold, 19 vedr. psykologiske forhold, 7 vedr. økonomiske forhold og 14 vedr.
juridiske forhold.
Anonym Rådgivning har talt med mennesker med konflikter i familien både vedr.
børn og voksne, ikke mindst arvesager, skilsmissesager, utilfredshed med
kommunens behandling af sociale sager, klagesager, sager om stress, revalideringsmuligheder, alvorlig sygdom, arbejdsskader, uenighed om boligudgifter i lejeboliger,
spørgsmål om økonomi herunder budgetter og ikke mindst de psykologiske
reaktioner på alle de nævnte situationer. Vores rådgiverkorps har været fantastiske til
at træde til. Henvendelserne har vi fået per telefon eller på anbefaling, via den
omdelte folder. Nye henvendelser sker altid, når vi har været i avisen. Anonym
Rådgivning er kommet for at blive og skal betragtes som et supplement til
kommunens tilbud.
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Ny Humlebæk Lektiecafé
Lektiecafeen startede så småt op i december måned. I 2014 går de for alvor i gang
med lektiehjælp til børn og unge i Humlebæk-området.

Faglig konsulentbistand til eksisterende medlemsforeninger i FCF
Konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt arbejde der retter sig mod
offentligheden.
Faglig konsulentbistand til medlemsforeninger/projekter/organisationer.
Den faglige bistand har bestået i hjælp med konkrete opgaver i forbindelse med
rettelser af vedtægter, ansøgning af økonomiske midler, opstilling af budgetter,
udarbejdelse af regler for frivillige lektiehjælpere, forsikring af frivillige, frivilligt
arbejde, efterløn og dagpenge.
Praktisk hjælp
Mange foreningerne har modtaget hjælp til kommunikation, pressemeddelelser,
udarbejdelse af foldere, kopiering, opsætning af tekst til foldere og flyers m.m.
Den Sociale Vejviser
Opdatering af den sociale vejviser, der ligger på FCF’s hjemmeside, foregår løbende
og stadig flere foreninger melder sig for at blive optaget i den.
Frivillighedscharter
I foråret 2013 tog daværende socialminister Karen Hækkerup initiativ til et længerevarende arbejde med et nyt charter for frivilligt arbejde. Frivilligområdet er under
kraftig udvikling og forandring. Det er et fokusområde for FCF, som vi allerede har
taget fat på med deltagelse i dialogmøder, temamøder og konferencer i løbet af 2013.
Frivilligcenter Fredensborg fortsætter arbejdet med et lokalt frivilligcharter for FCF i
2014. Vi har allerede inviteret til en temaaften d. 22. januar. Til denne temaaften er
Michael Wulff, der er forfatter til bogen ”Den nødvendige frivillighed”, inviteret.
Emnet er, hvordan og hvorfor det er nødvendigt for de frivillige foreninger at komme
på banen for at styrke de frivilliges vilkår og rettigheder.
Lokaleudlån
Lokalerne har været lånt ud 183 formiddage, 319 eftermiddage, 204 aftener, 63 i
Weekender. Alt i alt er der udlånt lokale 769 gange.
Selvhjælp Fredensborg har to lokaler hele året.
Frivilligcentrets administration har et kontor til rådighed hele året.
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Medlemmer
Frivilligcenter Fredensborg har haft vokseværk i 2013. Her ved årets udgang er FCF
nu oppe på 13 sociale foreninger, 19 sygdoms-, patient- og forebyggelsesforeninger,
6 kulturelle, idræts- eller andre foreninger udenfor det social- og sundhedsmæssige
område og 24 støttemedlemmer.

Faglig konsulentbistand til opstart af nye foreninger/projekter
FCF har ydet konsulentbistand i forbindelse med opstart af en række
foreninger/projekter. Flere af disse er blevet en del af Frivilligcenter Fredensborg
sammen med de andre foreninger, der kommer i huset.
Det er Café Vendepunktet, Senior IT Fredensborg, Krolf, Ny Humlebæk Lektiecafé,
Young Mamma, HSP, DUI, leg og virke, IOGT, Café Frisk, Ungdommens Røde
Kors, Anonym Rådgivning, Lørdags Cafeen, Søndags Cafeen under Ældre Sagen og
Bedre Psykiatri.
Kommunikation
Ny hjemmeside
Frivilligcenter Fredensborg fik ny hjemmeside www.frivilligcenterfredensborg.dk.
Som en del af den nye hjemmeside blev det bl.a. muligt for Frivilligcenter
Fredensborgs aktive medlemmer at booke lokaler online. Der har været 4252
besøgende på denne del af hjemmesiden.
Facebook
FCF fik også ny side på Facebook i maj måned 2013. Ved åres udgang er der knap
200 medlemmer. Alle arrangementer bliver lagt ud på facebook og offentliggjort.
INFO skærm
I forbindelse med Frivillig Fredag den 27. september blev Frivilligcenter
Fredensborgs nyetablerede INFO skærm i centrets café indviet. På INFO skærmen er
det muligt at lægge alle foreningers arrangementer og kontaktinformationer ind, så de
kan ses af alle, der kommer i Frivilligcenter Fredensborg på Teglgårdsvej.
Nyhedsbreve
Nyhedsbrevene udsendes digitalt. FCF har udsendt 9 nyhedsbreve i 2013. Der er
cirka 1000 personer som modtager nyhedsbrevene. Nyhedsbrevene formidler
informationer om aktiviteter, foreninger, foredrag m.m. Annoncering af de
aktiviteter, der vil blive afviklet, dækning af aktiviteter, der er blevet afviklet, og nyt
stof fra samarbejdspartnere fremgår af nyhedsbrevene.
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Jobavis
FCF udgiver en jobavis med en oversigt over alle frivillige jobs i Fredensborg
Kommune. Jobavisen udgives 2 gange om året. Her kan alle foreninger slå
frivilligjobs op. Jobavisen lægges frem i Frivilligcenteret, på kommunens biblioteker,
og på foreningens hjemmeside. Der er god respons på jobavisen, der i gennemsnit
udløser henvendelser fra 5-10 personer, der gerne vil være frivillige i FCF.
Desuden lægges opslag om frivilligjobs ud på job.dk
Kursuskataloger og løbesedler
2 gange om året udgiver FCF et kursuskatalog i print med omtale af kurser, foredrag
og andre aktiviteter i FCF. Kursuskataloget lægges også ud på hjemmesiden, og det
kan ses på Infoskærmen.
Medieomtale
o Frivilligcenter Fredensborg har i 2013 haft i alt 59 omtaler af foredrag og
arrangementer i henholdsvis Uge Nyt og Frederiksborg Amtsavis. Heraf har
der været tre meget store omtaler:
o 1/2 sides avisomtale i Uge Nyt om Frivilligcenter Fredensborg.
o 1/2 sides avisomtale i Uge Nyt om Åben Anonym Rådgivning under FCF
o 1 hel sides avisomtale af det frivillige arbejde i Fredensborg, omtale af
frivilligkonferencen, og portrætter af seks af FCFs frivillige.

Personale
Centerleder
Centerleder Vera Wetlesen er fortsat leder af Frivilligcenter Fredensborg og ansat 37
timer om ugen.
Frivillige
De frivillige er FCFs livsnerve/omdrejningspunkt. Uden dem og deres indsats var der
ikke noget Frivilligcenter Fredensborg. Der har været ca. 20 frivillige i FCF i 2013.
De frivillige har bidraget på en lang række områder:
o
o
o
o
o
o

Administrative (7)
Projekter på vej (6)
Uddeling af flyers (2)
Caféhjælpere (2)
Fundraiser (1)
Have og vedligeholdelse (7)
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Fælles havedag
Der blev d. 13. april holdt fælles havedag. Mange frivillige var mødt op og gav en
hånd med at forårsrengøre haven.

FCF’s medlemskab af landsorganisationer
Frivilligt Forum
FCF er medlem af Frivilligt Forum, som er en landsdækkende organisation. Den
varetager foreningers og frivilliges arbejdsbetingelser og rettigheder indenfor det
frivillige sociale arbejde
Deres 5 kernepunkter er:
- Vær med til at formulere civilsamfundets stemme
- Lær om dig selv og resten af sektoren
- Vær med til at sikre ordentligt samarbejde med det offentlige
- Hold fokus på fortalerrollen og systemkritiken
- Nej til ufrugtbar og gold dokumentation, ja til læring, innovation og udvikling.
Frivilligt Forum afholder konferencer om f.eks. samspillet mellem det offentlige og
civilsamfundet.
FriSe
FCF er medlem af organisationen FriSe, som står for Frivilligcentre og Selvhjælp
Danmark. FCFs bestyrelse har tilsluttet sig et mindstegrundlag for FCFs arbejde. FCF
skal, ved at tilslutte sig mindstegrundlaget, sikre sig, at FCF lever op til nogle
landsdækkende krav som frivilligcenter.

Ansøgninger og fonde
Fonde
I 2013 søgte vi en række fonde om finansiering til en række formål. Der blev søgt 36
fonde og har modtaget midler til istandsættelse af kælderrum og Young Mamaprojektet.
Social-, børne- og integrationsministeriet
I november måned blev der ansøgt Social-, børne- og integrationsministeriet også
kaldet PUF om midler til en kommunikationsmedarbejder til Frivilligcentret. Der vil
komme svar i starten af 2014.
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Samarbejde med sundhedsafdelingen i Fredensborg Kommune
Der har været afholdt kurser indenfor rygestop, lær at leve med en kronisk
sygdom og lær at leve med depression og angst.
Når disse kurser, som sundhedspersonale og frivillige underviser i,
afholdes i FCF, får deltagerne viden om centrets virke og bliver ved deres
gang i FCF opmærksomme på, at der er flere områder, hvor de kan få
hjælp.
Det sker også, at deltagere på kurserne melder sig som frivillige.
Selvhjælp Fredensborg
Pr. 1. januar 2013 blev Selvhjælp Fredensborg udskilt som en selvstændig forening
med egen bestyrelse. Til den stiftende generalforsamling blev følgende personer valgt
til bestyrelsen:
Jane Planck (formand)
Charlotte Ellermann (kasserer)
Eva Lindergård (næstformand)
Mette Marie Broby (1. suppleant)
Jette Kiil (2. suppleant)
Der blev igen for 2013 givet en bevilling fra PUF, Socialministeriet, og foreningen
fortsætter arbejdet med Anders B. Jeppesen som leder af Selvhjælp Fredensborg.
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Historier fra den virkelige verden
Med i samfundet
Jeg ordner alle mulige småjobs i FCF. Det er rart at kunne give noget af min
håndværksmæssige kunnen videre. Det er utroligt tilfredsstillende at se, hvor mange
mennesker der kan få nytte af det arbejde, jeg udfører i FCF. Det er dejligt at komme
hjemmefra og ud blandt andre, og dejligt at gøre en forskel med det arbejde jeg
udfører. Det at være til nytte er for mig utroligt tilfredsstillende. Det giver mig en
selvtilfredsstillelse og værdi, at jeg kan gøre noget, hvor rigtig mange mennesker i
Frivilligcenter Fredensborg kan få glæde af det. Jeg føler, at jeg stadig er med i
samfundet og har en føling med tingene. Bevægelsen i samfundet kører ikke bare
forbi mig, og det påskønner jeg.
Foreningsfrivillig og fundraiser
Jeg er engageret i en række foreningers lokalarbejde, er bl.a. formand for DUI-leg og
virke i Humlebæk. Hertil kommer at jeg hjælper foreninger med fundraising og
masser af små opgaver i Frivilligcenter Fredensborg. Jeg har travlt.
Jeg er flyttet til området for et par år siden, og uden involveringen i det frivillige
arbejde, ville jeg slet ikke have mødt så mange dejlige, sjove og interessante
mennesker. Det frivillige arbejde udvider mit netværk og er utroligt givende. Jeg får
brugt mine evner, møder nye mennesker, bliver udfordret, får sjove oplevelser og
lærer noget nyt hver dag.
Glæden ved at hjælpe
Glæden ved at hjælpe andre med min erfaring og mine gøremål er vigtig for de
værdier, jeg står for. Engagementet i den frivillige verden giver mig energi og er med
til at skabe endnu mere synergieffekt, og det er en fed oplevelse.
For borgere, som ikke har nogen at gøre en forskel for, kan jeg varmt anbefale, at
man involverer sig i frivilligt arbejde. Man skal prøve det, for at opdage glæden i det.
Et socialt engagement i det frivillige arbejde er fantastisk både for den der yder en
indsats og for den der modtager hjælp.
Det bedste er at være med til at gøre en forskel sammen med andre frivillige i
lokalsamfundet. Jeg giver en hånd med til arrangementer, og hvor der ellers er behov
for mig.
Jeg er også med i Café Vendepunktet, hvor jeg er kasserer. Vi laver arrangementer og
mødes regelmæssigt for at støtte og bakke op om personer, som har brug for
opbakning i en svær livssituation.

15.

At gøre en forskel sammen
Det at gøre en forskel, som andre forhåbentlig får glæde af, er vigtigt for mig. Jeg er
frivillig i Café Vendepunktet og i Frivilligcenter Fredensborg i forbindelse med
foredrag, arrangementer m.m. Det er tilfredsstillende for mig at være med til at give
andre et løft, at hjælpe andre i en svær livssituation. Jeg håber at andre kan få en
bedre hverdag og komme til at fungere bedre i hverdagen ved at være sammen med
andre. Det at være sammen med andre i en lignende situation gør, at jeg ikke føler
mig alene i verden med mine problemer. Jeg synes, at det at yde en frivillig indsats
gør en forskel i mit liv, og derfor vil jeg gerne anbefale det til venner og bekendte.
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Opgaver i Frivilligcenter Fredensborg i 2013

Frivilligcentrets tilbud i 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

synliggøre frivilligt socialt arbejde
sikre lettere adgang til frivilligt socialt arbejde
hverve frivillige og matche modtager
yde foreningsservice
uddanne og opkvalificere frivillige
udlån af lokaler til foreninger
hjælp til ansøgninger til socialministeriet og § 18 ansøgninger
hjælp til start af nye projekter og foreninger
borgerrettede aktiviteter

ad 1. hvordan vil vi sikre synligheden?
 tilbyde hjælp til foreninger med omtaler i
lokalaviserne, synlighedsarrangementer,
foldere og nyhedsbreve, social vejviser,
Frivillig Fredag, annoncering mv.

ad 5. uddannelse og opkvalificering af frivillige
 tilbyde frivillige/foreninger/grupper kurser
og sparring.
ad 6. lokaleudlån til foreninger?
 tilbyde udlån af lokaler til
foreninger/organisationer/grupper, der
arbejder med frivilligt socialt arbejde.

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 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 3. hvordan vil vi hverve frivillige og matche
modtager?
 aktivt at søge efter frivillige via
lokalavisen, nyhedsbreve og
www.frivilligjob.dk

matche
frivillige til
Statistik
for den
2013
jobbet/opgaven/foreningen.

ad 8. yde hjælp til opstart af nye foreninger og
projekter
 tilbyde hjælp til projektbeskrivelse,
udformning af vedtægter, vejledning ved
start af nye projekter.

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 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.

Fortsætter næste rubrik
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Det nåede Frivilligcenter Fredensborg i 2013
Aktivitet

antal

Netværk mellem foreningerne
Kurser, workshop eller temadage, der retter sig mod foreningerne

1

Netværk mellem foreninger

3

Synliggørelse
Frivillige, borgere der ønsker at være frivillig
Specifikke henvendelser fra borgere, der gerne vil have hjælp
Antal besøg på hjemmeside

60
101
4252

Konkrete synliggørelsesaktiviteter om frivilligt arbejde, der retter sig
mod offentligheden

4

Foreningsservice
Faglig konsulentbistand til opstart af nye initiativer (foreninger eller
projekter)
Faglig konsulentbistand til eksisterende foreninger/projekter
Lokaleudlån

12
7
769

Medlemsforeninger og støttemedlemmer
Sociale foreninger

13

Sygdoms-, patient- og forebyggelsesforeninger

19

Kulturelle, idræts- eller andre foreninger udenfor det sociale område
Støttemedlemmer

6
24

Kommunikation
Nyhedsbreve

9

Kursus- og foredragskatalog

2

Frivilligjobavis

2

Avisomtale i Uge Nyt og Frederiksborg Amts Avis

59

Intranetskærm med begivenheder i Frivilligcentret (opdatering)

10
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