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
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.

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.

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 2- særlig fokus i 2020
"Sammen om Hørsholm"
Mål
(Hvad)

Aktiviteter
(Hvordan)

Mangfoldighed i medlemssammensætningen og bestyrelse
med strategisk ledelse

Lav en funktionsbeskrivelse for
bestyrelsen
Lav en beskrivelse af fordeling af roller
og ansvar
Lav en liste over nuværende
kompetencer i bestyrelsen
Udarbejd en personalepolitik efter
oplæg fra Frise
Arbejde med justering af strategien og
evt. tilpasning til Frises nye værktøjer

Facilitering af netværk på tværs af frivillige
grupper/foreninger, kommunale
institutioner, kirker og erhvervsliv
Frivillig undersøgelse i samarbejde med
IdrætsrådetFrivillig Fredag afvikles som et arrangement i
samarbejde med Idrætsrådet.Foreningsmøde i februar
om Fremtidens FrivilligeTemadag for frivillige i de 6
hjælpetjenesterFællesmøde mellem
forebyggelseskonsulenter og de 6
hjælpetjenester.Projekt Hørsholmfrivillig – ny
frivilligportal for lejlighedsfrivilligeKortlægning af
Frivilligheden i Hørsholm- undersøgelseVi tager initiativ
til et nyt projekt med fokus på svage ældre
Vi tager initiativ til oprettelse af en ny

Understøttet kvalitet og
mangfoldighed i lokale, frivillige
fællesskaber

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

Opsøgende besøg hos
foreninger og
samarbejdspartnere.

Samarbejde med Idrætsrådet om
frivilligundersøgelse

Kurser – udvikler nyt
samarbejde med andre
frivilligcentre

Etablere samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal
og fælles kurser.

Opgradere vores Hjemmeside
Informere via sociale medier

netværksgruppe

Indsatser for udsatte borgere via selvhjælp

Kortlægning af frivilligheden i Hørsholm.
Samarbejde med Demenskoordinator om
oprettelse af frivillig Demenscafe.
Netværksmøde for patientforeninger.

Gennemgå APV -

Juster fortællingen om selvhjælp efter Frises
ny beskrivelse
På Hjemmeside og i foldere, Facebook m.m.
Facebook kampagne om Selvhjælp
Øget indsats om samarbejde med skoler og
skilsmisse grp.
Oprettelse af Demens cafe
Samarbejde med patientforeninger om nye
grp.
Oprettelse af tilbud borgere med kroniske
sygdomme.
Oprettelse af en unge tilbud

Succes-

Vi har funktionsbeskrivelse for
bestyrelsen

kriterier

Vi har en klar beskrivelse af fordeling
af roller og ansvar

(Resultat,
effekt)

Vi har en personalepolitik
Vi har en opdateret APV
Strategien er justeret med nye mål for
2020

At der etableres god kontakt til
idrætsrådet og skabes grobund for
fremtidigt samarbejde
At der skabes bedre kontakt til
idrætsforen
inger i Hørsholm f.eks. i form af
fællearrangement f. eks Frivillig Fredag.
At foreningslivet inspireres og debattere
fremtidens frivillighed bl.a. via
inspirationsmøde.
At de 6 hjælpetjenester opnår bedre
kendskab til hinanden og fremstår som
tydeligere samarbejdspartnere hos
ansatte i Hørsholm kommune.
At vi udvikler et samarbejde om en ny
type lejlighedsfrivillighed i Hørsholm

At 15-20 medlemsforeninger har
modtaget besøg
Fælles forenings- og netværksmøder har
skabt nye forbindelser samt givet ny viden
.
Kvalificering af foreninger med tre kurser
pr. år om

Rapport om tilfredsheden blandt frivillige i idrætslivet.
Tilbud om 2-3 kurser i fællesskab med andre frivilligcentre.
Statusrapport om antal frivillige hænder i foreningslivet i
Hørsholm.

Demenscafe er oprettet
Selvhgælps grupper for kronisk syge og
trivselsgrupper for børn er i gang.
3 selvhjælps aktiviteter i samarbejde
med patientforeninger etableret

Oprettelse af en Demenscafe

1-2 nye selvhjælps initaitiver med fokus
på unge gennemført

Oprettelse af 2-3 nye netværksgruppe for
patientforeninger.

styrket samarbejde med skoler om
skilsmissegrp for børn.

Som en del af arbejdet med den 4-årige strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2019-2022 har bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 3. marts 2020, med udgangspunkt af evaluering af det strategiske arbejde i 2019, besluttet at arbejde på
ovenstående initiativer i 2020. Alle aktiviteter er sat i forhold til de overordnede mål og indgår i arbejdet med at nå de målene i den samlede strategi for hele perioden.
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