Strategi 2019-2022 Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm oversigt
Vision

Frivilligcentrenes formål og mål

Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og
støtte.

Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og
foreningslivet lokalt.

Værdier/Kendetegn

Kvalitet & mangfoldighed

En åben dør: Vi tror på, at alle kan og vil bidrage til fællesskabet. Vi er tillidsfulde, nysgerrige og respektfulde. Vi er gode til at gribe

Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger
og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang.

muligheder, til at give plads til samtale og til at skabe løsninger med vidt forskellige målgrupper.
Grosted: Vi skaber et godt miljø for det frivillige arbejde i Hørsholm. Vi gøder jorden, vi ser muligheder, og vi fjerner barrierer både for
nye og for eksisterende initiativer og fællesskaber. Vi stræber altid efter at øge kvaliteten. Både i vores eget arbejde og hos dem, vi
rådgiver.
Brobygger: Vi har et skarpt blik for forskellige ressourcer, fagligheder og erfaringer. Vi engagerer relevante samarbejdspartnere i
opgaveløsningen. Vi faciliterer, skaber dialog og formidler samarbejde, netværk og fællesskab.

Udfoldelse & deltagelse
Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det lettere at blive
frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

Samarbejde & sammenhængskraft
Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde
på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv.

Strategi 2019-2022 - bilag 1
"Sammen om Hørsholm"
Mål
(Hvad)

Aktiviteter
(Hvordan)

Mangfoldighed i medlemssammensætningen og bestyrelse
med strategisk ledelse

Følge op på afdækning af
kompetencer i FC og sikre
bestyrelsesmedlemmer med
relationer til kommunen, en
kommerciel baggrund samt en
repræsentant for selvhjælp
Finde flere medlemmer fra
Kultur-, fritid- og idrætsområdet

Succeskriterier
(Resultat,
effekt)

En bestyrelse med nye medlemmer
besidder de efterlyste kompetencer.
Ansvar og rollefordeling er præciseret
også ifht. ansatte i FC med en
formuleret personalepolitik og en
opdateret forretningsorden.
Der følges løbende op på strategien
med handleplan.

Facilitering af netværk på tværs af frivillige
grupper/foreninger, kommunale
institutioner, kirker og erhvervsliv

Understøttet kvalitet og
mangfoldighed i lokale, frivillige
fællesskaber

Samarbejde med andre frivilligcentre,
foreninger, erhvervsliv og kommunen
om fælles projekter

Indsatser for udsatte borgere via selvhjælp

Demensvenligt Nordsjælland - gennem viden og
relationer med indsatser for mennesker med
demens og deres pårørende

Selvhjælpsgrupper og cafeer
til

Stressprojekt med vidensdeling og nyudviklet
metode til brug i civilsamfundet for at afhjælpe
stress

Veteraner

- Mennesker med demens og pårørende

Fælles ungeindsats i Hørsholm med FC-fokus på
Ungecafé

Borgere udenfor
arbejdsmarkedet

Oprettelse af digital FrivilligBørs

En systematisk kontakt med kommunale udvalg

Ensomme unge som ældre
med særligt fokus på mænd

Afholdelse af
Frivillig Fredag med FrivilligBørs
Forenings- og dialogmøder
Etablering af netværk vedrørende:
- Unge med behov for støtte
- Svage, ensomme seniorer

Frivillig Fredag afholdes i form af
FrivilligBørs med frivillige
grupper/foreninger, kommunale
institutioner og erhvervsliv. Deltagerne
indgår aftaler om udveksling af ydelser
og får et større kendskab til hinanden.
På forenings- og dialogmøde sparrer
deltagere med hinanden gennem
erfarings- og vidensdeling.

Konsulentbistand
Kurser
Information på sociale
medier
Opslag af frivilligjobs og
frivillige indsatser

Individuelle møder er afholdt med
medlemmerne om deres
udfordringer/muligheder og hjælp hertil
er ydet af Frivilligcentret
Fælles forenings- og netværksmøder har
skabt nye forbindelser samt givet ny viden
Kvalificering af foreninger med tre kurser
pr. år om
- Rekruttering og fastholdelse af frivillige

Netværk med aktører på de nævnte
områder er etableret med sparring
og/eller samarbejde om fælles
aktiviteter til følge.

- Foreningsudvikling

Større synliggørelse af frivilllige
aktiviteter

- og andet ud fra behov

- Frivilligjob.dk og TechSoup
- Fundraising

Ressourcer
Økonomi: Statslig grundfinansiering (FRIG), kommunal medfinansiering, diverse puljer og fonde, sponsorater samt medlemskontingenter.
Ressourcepersoner: Frivillige med tilknytning til Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholms aktiviteter, medlemmer, praktikant, ansatte og bestyrelse.
Udvalg: Forretningsudvalg (Formand, næstformand, kasserer og centerleder), Kursusudvalg, Frivillig Fredags udvalg og Fundraisingudvalg

Indsatser for mennesker med demens og deres pårørende
er iværksat med frivillige og forankret på frivillige hænder
med støtte fra FC med en bedre livskvalitet som resultat.
Midler til stressprojektet er fundet og aktiviteter sat i gang
med en ansat projektkoordinator, frivillige og deltagere er
rekrutteret, borgermøder er afholdt med vidensdeling og
den nyudviklede metode afprøves og evalueres. Hermed
tackles stress mere hensigtsmæssigt fremadrettet.
Lokaler er fundet til en Ungecafé og andre aktiviteter for og
med unge, der selv bidrager til at skabe nyt, og derigennem
er blevet styrket og har fundet nye muligheder og sociale
netværk. Netværk mellem aktører på området er etableret.

Udsatte børn og unge
Kronisk syge

Veterancafe er etableret og forankret på
frivillige hænder med støtte til tidligere
udsendte.
Selvhgælps grupper for kronisk syge og
trivselsgrupper for børn er i gang
Ungecafé er igangsat med unge frivillige
og deltagere, der er blevet styrket i
deres selvværd.
Samarbejde er indgået med kommunen
om borgere uden arbejde, der bla. er
blevet frivillige .
Mennesker , der oplever ensomhed har
fundet sociale netværk i grupper/cafeer ,
fællesspisninger og Kom videre mand

