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INDLEDNING 

  
Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal er en selvstændig forening, der blev stiftet den 7. 

november 2001. Foreningens bestyrelse er valgt blandt foreninger, organisationer, grupper og 

enkeltpersoner inden for det frivillige sociale og humanitære felt i Rudersdal Kommune. 

Bestyrelsen har ansat en daglig leder, der også fungerer som sekretær for bestyrelsen. 

Frivilligcentret er udpeget til regionscenter for Projekt Frivillig og har en ansat 

regionskonsulent. Via diverse puljer har det i en årrække været muligt at have ansat 1-2 

deltidsmedarbejder til at understøtte forskellige projekter. 

 

Frivilligcenter Rudersdal tilslutter sig landsforeningen for Frivilligcentret og Selvhjælp i 

Danmark FRISES reviderede (2015) vision, formål og mål for frivilligcentrene i Danmark.  

 

 

 

Frivilligcenter Rudersdals vision 

Frivilligcenter Rudersdals vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har 

mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. 

 

 

 
Frivilligcenter Rudersdals formål  

Frivilligcenter Rudersdal skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at 

støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt. 

 

 
 

Frivilligcenter Rudersdals mål 

 

Kvalitet og mangfoldighed: Frivilligcenter Rudersdal 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 og deltagelse: Frivilligcenter Rudersdal øger omfanget af det frivillige arbejde og 

udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en 

frivillig indsats og let at finde hjælp og støtte i civilsamfundet. 

 

Samarbejde og sammenhængskraft: Frivilligcenter Rudersdal øger den sociale 

sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og 

samarbejde på tværs af foreninger, frivillige, frivilliggrupper, kommuner og erhvervsliv. 
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Strategi 2014-2016 

I maj 2013 udarbejdede bestyrelsen en strategi for arbejdet i Frivilligcentret for de kommende 

3 år fra 2014 til 2016. Det centrale for arbejde er en styrket indsats og kapacitetsudvikling af 

foreningsarbejde, herunder: 

1. Øget konsulentbistand til foreningslivet 

2. Øget støtte til nye initiativer 

3. Øget synliggørelse af foreningsliv og frivilligt arbejde 

4. Øget netværksdannelse og samarbejde mellem foreninger 

5. Uddannelse af frivillige 

6. Afsøge muligheder for samarbejde med et bredere felt af foreningstyper 

 

 

 

 

Handleplanens formål  

Formålet med handleplanen er primært at skabe et arbejds- og styringsredskab til 

opkvalificering af det frivillige arbejde i Rudersdal Kommune. Endvidere skal handleplanen 

medvirke til at styrke Frivilligcentret og Frivilligcentrets rolle i det sociale og humanitære 

frivillige arbejde samt synliggøre Frivilligcentret for borgere – frivillige såvel som andre – 

politikere, professionelle i det offentlige system, samt ledere og medarbejdere i erhvervslivet i 

Rudersdal Kommune. 

 

 

 
Evaluering  

Frivilligcentrets handlingsplan bliver evalueret i årsberetningen, hvor alle udviklingsinitiativer, 

indsatser og resultater vil blive samlet. Formålet med årsberetningen er at evaluere og skabe 

overblik over Frivilligcentrets aktiviteter. På den baggrund kan der peges på nye tendenser og 

dermed anbefales nye målsætninger og indsatser, som kan inkorporeres i den kommende 

periodes handleplan. 
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HANDLINGSPLANENS INDHOLD 
Handlingsplanen præsenterer udviklingsinitiativer for arbejdet i Frivilligcenter & Selvhjælp 

Rudersdal for 2016. Projekter og initiativer er opdelt i: 

1. Nye initiativer: Betegner nye projekter som Frivilligcentret selv tager initiativ til, eller 

som frivillige kommer med ideen til. Frivilligcentret er koordinator og initiativerne 

støttes med projektbeskrivelser, økonomi, PR etc.  

2. Støttede aktiviteter: Betegner initiativer og projekter, som er delvis selvkørende, 

men hvor Frivilligcentret stadig er involveret. 

3. Selvstændiggjorte/afsluttede aktiviteter: Betegner de seneste projekter som 

Frivilligcentret har været involveret i, men som nu er selvstændige.  

4. Kerneopgaver: Beskriver de opgaver Frivilligcentret udfører løbende. 

 

 

Nye Initiativer 

1. Foreningen i fokus, vol 3. ................................................................................... 5 

2. IT-VEN Rudersdal .............................................................................................. 7 

3. Understøtte integrationsarbejdet i foreningslivet ................................................... 8 

Støttede Aktiviteter 

4. Projekt Frivillig ................................................................................................ 10 

5. Kontorkorpset ................................................................................................. 11 

Kerneopgaver 

6. Mobilisering af flere frivillige ............................................................................. 12 

7. Styrke foreningslivet - Foreningsservice ............................................................. 13 

8. Uddannelse af frivillige ..................................................................................... 14 

9. Synliggørelse af foreningslivets og frivilligcentrets tilbud ...................................... 15 

10. Nye initiative og projekter ................................................................................ 16 

11. Netværksdannelse mellem foreningerne ............................................................. 16 

12. Netværksdannelse mellem Frivilligcentret og Rudersdal Kommune ........................ 16 

13. Finansiering af Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal ............................................ 17 
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Aktuel problemstilling og 

motivering for indsatsen 
Mål for 2016 Aktiviteter i 2016 

1. Foreningen i fokus, vol 3. 

Frivilligcentret ønsker med projektet at øge fokus på indsatsen 

over for foreningslivet, og således styrke det lokale 

foreningsliv.  

 

Der sættes fokus på driften af foreningen i forhold til 

netværksdannelse, frivilligrekruttering og afholdelsen af 

synlighedsarrangementer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med det brede foreningsliv: 
Det giver god mening for frivilligheden og foreningslivet at se 

på tværs af områder. Derfor vil Frivilligcentret fortsætte sit 

arbejde med at samle de forskellige foreningstyper på 

paraply-niveau og afsøge muligheder for fælles aktivitet.  

Samtidig vil Frivilligcentret gerne indgå og motivere 

samarbejder med foreninger uden for det sociale felt omkring 

sociale udfordringer. 

 
 

 

 

At foreningsliv og frivilliggrupper får 

øget tilgang af frivillige og brugere. 

 

At foreninger mv. styrkes 

organisatorisk og er klædt på til 

nye opgaver og aktiviteter.  

 

At forenings- og frivilliglivet 

iværksætter nye aktiviteter. 

 

At foreningslivet mv. finder nye 

samarbejdspartnere blandt andre 

foreninger, i kommunalt regi eller i 

det lokale erhvervsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

Afsøge samarbejdsmuligheder med 

Idrætsrådet, BUS og 

Kulturparaplyen. 

 

Afsøge samarbejdsmuligheder med 

regionskonsulenter fra andre 

foreningsgrene (DIF, DUF mv.) 

 
Inddrage andre relevante 

foreningstyper i arrangementer og 

aktiviteter. 

 

At styrke foreninger mv.’s 

samarbejdsevner og relationer med andre 

foreninger, kommune og erhvervsliv. 

 

At støtte nye initiativer både i det 

etablerede foreningsliv og blandt nye 

frivilliggrupper mv. 

 

At planlægge, afholde og deltage i 

synlighedsarrangementer (Kulturnat, 

Nærum Kulturdag og markering af 

Frivillig Fredag). 

 

At danne netværk mellem foreninger, 

paraplyorganisationer og 

regionskonsulenter. 

 

At tilbyde og videreformidle relevante 

kurser for frivillige. 

 

 

Fællesmøde for alle 

foreningsparaplyerne. 

 

Opsøgende arbejde i forhold til 

regionskonsulenter. 

 

Samarbejde med det brede felt af 

foreninger i forhold til 
synlighedsarrangementer. 

 

Samarbejde med det brede felt i forhold 

til Projekt Frivillig aktiviteter. 
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Frivilligdebat i lokal-TV og på internettet: 
Synliggørelse af frivillighed og foreningslivets aktiviteter er 

essentielt for at fastholde og øge kendskabet. Med de sociale 

mediers voksende omfang er det vigtigt at være synlig på de 

digitale platforme. Frivilligcentret ønsker at markere sig i de 

sociale medier ved at være debatterende i forhold til sociale 

udfordringer og foreningsliv.  

    Frivilligcentret har mulighed for at indgå samarbejde med 

Mediehuset København om at producere debatprogrammer, 

som sendes på Kanal Hovedstaden, der dækker hovedstaden 

og det nordlige Sjælland. Tv-programmerne er efterfølgende 

også tilgængelige på de sociale medier og kan downloades. 

 

Oplysning om muligheder for frivilliginddragelse i 

kommunalt regi: 
Frivilligcentret vil gerne bidrage til den seneste tids øgede 

fokus på inddragelse af frivillige i kommunale institutioner.  

 

Frivilligcentret vil gerne synliggøre mulighederne og vise 

fordele og ulemper ved forskellige indgangsvinkler. 

  

Omfanget af projektets gennemførelse er afhængig af om der 

bevilliges penge fra PUF-puljen.  

 

Projektet understøtter Frivilligcentrets 2014-2016 strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Synliggøre frivillighed, 

foreningsaktiviteter og sociale 

udfordringer på de sociale medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øge kendskabet til forskellige 

indfaldsvinkler til at inddrage 

frivillige i kommunale institutioner. 

 

2  

3 Forberede 2 debatprogrammer, herunder 

formulere emne, finde debattører og 

agere studievært. 

 

Mulige temaer:  

- unge og ensomhed 

- flygtninge og integration 

 

 

 

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11 Tilbyde oplæg på kommunale 

institutioner. 

12  

Tilbyde sparringsmøder. 
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2. IT-VEN Rudersdal   

Mange ældre og handicappede har problemer med at få det 

optimale ud af deres computere og bruge de digitale 

muligheder som findes på internettet.  

 

Projektet vil etablere en besøgsvenordning, hvor borgere har 

mulighed for at få en IT-besøgsven i hjemmet 1 gang om 

ugen i 3 måneder. Projektet blev igangsat i sensommeren 

2015, men er endnu ikke færdigudviklet og implementeret og 

kræver fortsat involvering fra Frivilligcentret.  

  

Projektet er et samarbejde mellem Ældre Sagen i Rudersdal 

og Frivilligcentret. 

 

Omfanget af projektets gennemførelse er afhængig af om der 

kan etableres en økonomi omkring projektet fra private fonde, 

fra den kommunale partnerskabspulje, eller fra statslige 

puljer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdigudvikle og implementere 

projektet i samarbejde med 

Ældresagen. 

 

Etablere samarbejde med de 

relevante kommunale forvaltninger. 

 

Overdragelse af projektet til Ældre 

Sagen 

Søge frivillige. 

 

Opsøge brugere til ordningen. 

 

Etablere selvstændig organisering af 

projektet. 
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3. Understøtte integrationsarbejdet i 

foreningslivet  

  

I 2016 forventes et stigende antal flygtninge og indvandrere i 

Rudersdal. En vellykket integration er i alles interesse.  

 

Integrationsnetværket: 

Frivilligcentret vil gerne understøtte samarbejdet mellem 

integrationsforeningerne i Integrationsnetværket. 

Integrationsnetværket har til formål at være forum for 

erfaringsudvekling, informationsudveksling og koordinering af 

de forskellige indsatser. 

Netværket er udviklet af en frivillig tovholder, men qua den 

øgede tilstrømning af flygtninge har netværket udviklet sig til 

et omfang den frivillige har svært ved at honorere og ønsker 

nu at overdrage opgaven til Frivilligcentret. 

Dette kan kun gennemføres, hvis der ydes en bevilling fra den 

statslige pulje: Dialog, medborgerskab og etnisk 

ligebehandling, eller fra §18-midlerne. 

 

 

 

 

LBB: 

Frivilligcentret vil gerne understøtte arbejdet i Lokalsamfundet 

Bygger bro. 

 

 

IT-Ven Rudersdal for indvandrere: 

Frivilligcentret ønsker at iværksætte en IT-Ven Rudersdal for 

indvandrere-ordning over samme koncept som IT-Ven 

Rudersdal for ældre og handicappede. Her vil der i 

særdeleshed være fokus på den digitale kommunikation med 

det offentlige. 

Dette kan kun gennemføres, hvis der ydes en bevilling fra 
Partnerskabspuljen eller fra den statslige pulje: Dialog, 

medborgerskab og etnisk ligebehandling. 

 

Understøtte 

integrationsforeningernes arbejde 

ved  

- at skabe overblik over 

aktiviteter og grupper 

- understøtte samarbejdet 

mellem foreningerne og 

mellem foreninger og 

kommune 

- at være behjælpelig på det 

praktiske plan i forhold til fx 

donationer af tøj mv. og 

formidling af frivillige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

At følge LBB-projektet og bidrage til 

styregruppens arbejde. 

 

 

 

Etablere en IT-ven ordning i 

samarbejde med Røde Kors 

Søllerød og andre 

integrationsforeninger. 

 

Den understøttende funktion for 

netværkskoordinatoren i 

Integrationsnetværkets er at: 

 Skabe oversigt over aktiviteter og 

frivillige grupper. 

 Holde de frivillige informeret om 

aktiviteter og andre frivillige. 

 Tovholder for 

Integrationsnetværkets fælles 

møder ca. hver måned. 

 Modtage henvendelser fra 

kommunen og direkte fra borgere 

om donationer og ønsker om 

frivilligt arbejde. 

 Med kendskab til det frivillige 

arbejde sikre at nye frivillige får 

tilbudt den rette job 

 Deltage i møder med nye grupper 

og hjælpe dem i gang. 

 Koordinere at donationer bliver 

afleveret det rette sted hhv. 

afhentet. 

 Medvirke til at sikre at 

informationer kommer ud til 

samtlige flygtninge. 

 Deltage i kommunens projekt LBB 

(Lokalsamfundet Bygger Bro). 

 Medvirke ved udarbejdelse af 

pressemeddelelser. 
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Ud i foreningslivet: 

Frivilligcentret ønsker at understøtte indvandrerens aktive 

foreningsdeltagelse ved at skabe kontakt mellem indvandrere, 

integrationsforeningerne og andre foreningstyper som 

idrætsforeninger, kulturelle foreninger og spejdergrupper. 

Frivilligcentret ønsker at bevidstgøre indvandrerene om den 

danske demokratiforståelse via deltagelse i foreningslivet. 

Dette kan kun gennemføres, hvis der ydes en bevilling fra den 

statslige pulje: Dialog, medborgerskab og etnisk 

ligebehandling. 

 

 

At se flere indvandre deltage aktivt 

i foreningsliv og civilsamfund. 

 

 Være orienteret om hvad der sker 

på 

foreningernes/frivilliggrupperne 
Facebooksider og hjemmesider. 

 Deltage i foreningernes 

aktiviteter, som basis for 

kendskab og netværk. 

 Opdatere medlems/kontaktliste. 

 Udvikle synlighedsarrangement 

eller deltage i 

synlighedsarrangementer. 

 Formidle forenings- og 

frivilligtanken til de nye 

medborgere og give information 

om foreningsarbejde og 

frivillighed. 

 

Ud i foreningslivet: 

- Etablere samarbejde med de 

øvrige forenings-

paraplyorganisationer 

- Afholde informationsmøder, 

personlig vejledning og kurser for 

foreningslivet i at modtage nye 

medlemmer med anden etnisk 

baggrund end dansk 

- Konkret matchning mellem 

indvandrere og foreninger 
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STØTTEDE AKTIVITETER: 

Aktuel problemstilling og 

motivering for indsatsen 
Mål for 2015 Aktiviteter i 2015 

4. Projekt Frivillig 

I 2010 blev Frivilligcentret udpeget til regionscenter for det 

landsdækkende nye ungdoms-projekt Projekt Frivillig.  

 

Formålet med projektet er dels at opmuntre de unge til at 

deltage i frivilligt arbejde, dels at opmuntre foreningslivet til 

at oprette job til de unge.  

 

Regionscentrets primære opgave er at motivere foreningslivet 

til at modtage de unge.  

 

Projektet har egne midler, som administreres af 

Frivilligcentret.  

 

Der er udviklet en særskilt handleplan for projektet i 

samarbejde med landssekretariatet for Projekt Frivillig.  

 

 

Synliggøre projektet over for 

foreningslivet i 15 kommuner i 

Nordsjælland via 

samarbejdspartnere: Frivilligcentre, 

kommunale idræts- og 

foreningskonsulenter, de 

landsdækkende organisationers 

regionskonsulenter. 

 

Få det brede foreningsliv til at 

oprette job til de unge, herunder 

idræts-, kultur- og sociale 

foreninger, mv.  

 

Indgå i udviklingsprojekter med de 

lokale frivilligcentre. 

Skolebesøg på ungdomsuddannelserne, 

hvor der formidles lokale frivillige job - i 

samarbejdet med lokale frivilligcentre og 

landsorganisationer. 

 

Udviklingsprojekter mellem unge, lokalt 

foreningslivet, skoler og frivilligcentre. Fx 

innovationsprojekter på 

ungdomsuddannelserne, hvor forskellige 

generationer mødes og eleverne udvikler 

nye frivillighedsaktiviteter. 
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5. Kontorkorpset 

Der blev i 2010 oprettet et kontorkorps til at støtte det daglige 

arbejde i Frivilligcentret.  

 

Korpset består af 6 frivillige.  

 

Det er en god hjælp i det daglige, men det indebærer en 

social og tidsmæssig indsats fra personalet. 

 At have et sammentømret og 

veluddannet korps, der kan påtage 

sig opgaver, der understøtter det 

daglige arbejde og ved, hvad der 

foregår i Frivilligcentret og 

selvstændigt kan tage initiativ til 

opgaver i huset.  

 Afholdelse af 6 årlige møder med 

centerlederen. 

  

 Rekruttering af nye frivillige, så der altid 

er minimum 5 frivillige. 
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KERNEOPGAVER 

Aktuel problemstilling og 

motivering for indsatsen 
Mål for 2015 Aktiviteter i 2015 

6. Mobilisering af flere frivillige 

Interessen for frivilligt arbejde er stor, men endnu flere ville 

være frivillige, hvis de blev spurgt eller opfordret til det 

(udsagn fra John Hopkins undersøgelse).  

 

Frivilligcentret bistår søgningen efter nye frivillige, når der 

rettes henvendelse om mere hjælp fra foreningslivet, 

plejecentre, daghjem mv.  

 

Den primære kilde til at slå nye job op er via portalen: 

www.frivilligjob.dk.  

 

Langt de fleste job besættes i løbet af 1-2 måneder. Der 

annonceres også i Frivilligcentrets nyhedsbrev, på 

hjemmesiden, Facebook og lejlighedsvist via 

pressemeddelelser og avisannoncer.  

 

Jævnligt henvender interesserede borgere sig spontant til 

Frivilligcentret for at få en samtale om hvilke muligheder, der 

er for at arbejde frivilligt. Ofte henvises disse videre til ledige 

job i foreningslivet. 

 Kontakt til flere nye frivillige Opslå job fra foreningslivet og 

kommunale institutioner via 

www.frivilligjob.dk og andre relevante 

kanaler. 

 

Frivilligsamtaler med interesserede 

borgere. 

 

Indtænke frivilligrekruttering i alle 

synlighedsarrangementer. 

 

http://www.frivilligjob.dk/
http://www.frivilligjob.dk/
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7. Styrke foreningslivet - Foreningsservice 

Lokaleudfordring:  

Flere og flere foreninger og netværksgrupper benytter 

Frivilligcentrets mødelokaler. Fra efteråret til foråret kan 

lokaleønsker ikke altid opfyldes, hvilket er beklageligt, da det 

sætter en bremse for øget frivillighed i foreningsregi i forhold 

til nye frivillige sociale caféer o. lign. og i forhold til antallet af 

netværksgrupper. 

 

Konsulentbistand:  

Foreninger og nye initiativer henvender sig for at få hjælp i 

dag, men der er plads til flere. 

 

Frivilligcentret ser mange fordele i at få flere 

foreningsmedlemmer: Frivilligcentret er knudepunkt for 

frivilligt socialt arbejde, har overblik over aktiviteter og 

foreninger og kan danne netværk mellem de forskellige 

aktører. 

 

 

Samlet overblik over adgang til 

alternative lokaler  

 

 

 

 

 

1-3 Nye medlemsforeninger 

 

Lokaler – udarbejdelse af samlet oversigt 

i samarbejde med Kultur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye medlemsforeninger – afsøge 

kommunen i forhold til eksisterende 

foreninger 

 

Der afholdes 2 årlige foreningsmøder 

med nyt fra feltet. 
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8. Uddannelse af frivillige 

Frivilligcentret skal løbende orientere frivillige og foreninger 

om aktuelle problematikker, nye initiativer og om ny viden 

inden for det frivillige sociale område. Dels for at oplyse de 

frivillige og foreningerne, dels for at motivere de frivillige til at 

fortsætte det frivillige arbejde.  

 

Frivilligcentret arrangerer forskellige foredrag og 

uddannelsesmæssige tiltag og videreformidler relevante 

kurser i andet regi.  

 

Frivilligcentret opdaterer en gang årligt en generel kontrakt 

for personer, der melder sig som frivillige til Frivilligcentrets 

projekter, hvori den frivilliges rolle er beskrevet. 

 

En styrkelse af kompetencerne blandt de frivillige er en del af 

Foreningen i Fokus, vol. 3. 

 

 

 

 

Opretholde et højt niveau af viden 

om feltet og tilbyde alle frivillige og 

foreninger relevante kurser. 

 

 

Frivilligcentret tilbyder interesserede 

frivillige gratis kurser udbudt af Center 

for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense og 

Rudersdal Kommune. 

 

Der afholdes 2 årlige foreningsmøder 

med nyt fra feltet. 

 

Der planlægges 2 møderækker om 

demens i 2016 i samarbejde med 

Ældre/Rudersdal Kommune. 

 

Frivilligcentret støtter foreningslivet i at 

ansøge Center for Frivilligt Socialt arbejde 

i Odense om at få et relevant 

”Dublerings-kursus” til Rudersdal.  

 

Frivilligcentret informerer om relevante 

kurser i andre frivilligcentre. 

 

Frivilligkontrakten justeres. 
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9. Synliggørelse af foreningslivets og frivilligcentrets tilbud 

Mange borgere i Rudersdal Kommune kender ikke til 

Frivilligcentret, til vores medlemsforeninger og deres tilbud. 

Derfor er det vigtigt konstant at arbejde med 

synlighedsskabende aktiviteter og initiativer.  

 

Via Foreningen i Fokus-projektet, vol. 3. søges midler til 

endnu mere.  

 

Øget bevidsthed om foreningslivet 

og Frivilligcentret blandt 

befolkningen i kommunen.  

 

Tilbyde hjælp til oprettelse af 

hjemmesider/facebooksider til 

foreningslivet.  

 

Deltage i synlighedsarrangementer i 

kommunen (Birkerød Kulturnat, 

Kulturdagen i Nærum, etc.) 

 

Markering af Frivillig Fredag. 

 

Have ressourcer til deltagelse i 

uplanlagte/spontane synligheds-

arrangementer. 

 

Der skrives 6-8 nyhedsbreve. 

 

Foreningsvejviseren opdateres og 

genoptrykkes, under forudsætning af at 

de fornødne ressourcer er til stede. 

 

Hjemmesiden og Facebookside opdateres 

løbende.  

 

Kontakte lokalpressen i forhold til omtale 

af arrangementer og aktiviteter. 

 

Benytte eksisterende aktivitetskalendere 

på internettet. 

 

Medlemsforeningerne opfordres til at 

omtale Frivilligcentret for egne 

medlemmer o.a. 

 

Frivilligdebat på lokal-tv og på 

internettet. Se Foreningslivet i Fokus, vol. 

3. 
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10. Nye initiativer og projekter 

Frivilligcentret vil gerne støtte nye initiativer. Der er under 

normale omstændigheder ressourcer til at støtte oprettelsen 

af 1-2 nye initiativer pr. år, alt afhængigt af behovet for hjælp 

fra Frivilligcentret. Alle aktiviteter skal have eksterne 

koordinatorer inden et projekt igangsættes.  

 

I forbindelse med Foreningen i Fokus, vol. 3 afsættes der 

ekstra ressourcer til at hjælpe nye initiativer i gang under 

forudsætning af at alle ansøgte midler opnås. 

Hjælpe 1-2 nye initiativer i gang. 

 

Frivilligcentret orienterer om muligheden 

for støtte til nye projekter på 

hjemmesiden og ved diverse oplæg uden 

for huset. 

11. Netværksdannelse mellem foreningerne 

Frivilligcentret afholder 2 årlige foreningsmøder, hvor 

foreningerne bliver orienteret om hinandens arbejde og får 

information om diverse relevante emner. Foreningerne har 

også mulighed for at netværke med hinanden ved de øvrige 

kursustilbud, som Frivilligcentret tilbyder, samt ved sociale 

arrangementer.  

 

Frivilligcentret ønsker at styrke samarbejdet mellem 

foreningerne, under forudsætning af om Foreningen i Fokus, 

vol. 3 tildeles midler. 

Øge og styrke netværket mellem 

foreningerne. 

 

Afholdelse af 2 foreningsmøder: Et i 

januar 2016 og et i september 2016. 

 

Oprette netværk for forskellige typer af 

foreninger. 

12. Netværksdannelse mellem Frivilligcentret og Rudersdal Kommune 

Et godt kendskab til de forskellige forvaltningsområder og 

deres arbejdsområder og personlige relationer er af stor 

vigtighed for Frivilligcentret. Denne viden og disse kontakter 

bruges i samarbejder mellem foreningslivet og kommunen og i 

samarbejdet mellem Frivilligcentret og kommunen. 

Frivilligcentret ønsker mere og 

bedre kontakt til de kommunale 

forvaltninger. 

Frivilligcentret kontakter de kommunale 

forvaltninger og inviterer til uforpligtende 

kaffeaftaler. 
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13. Finansiering af Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal 

I 2011 fik Frivilligcentret bevilliget et beløb fra den statslige 

Grundfinansieringspulje. For fortsat at kunne opnå støtte skal 

5 kriterier løbende opfyldes: Medfinansiering fra kommunen, 

min. 20 medlemsforeninger og en række krav til aktiviteter. 

Det kommunale og det statslige tilskud dækker udgifterne til 1 

fuldtidsmedarbejder og centrets aktivitetsomkostninger. 

 

Projekt Frivillig har egne midler, der i 2016 dækker ansættelse 

af en medarbejder i en 18-timers stilling.  

 

Der søges PUF-midler til medarbejder til Foreningen i Fokus, 

vol. 3., Partnerskabspuljemidler til IT-ven Rudersal og §18-

midler og statslige puljer til  Netværkskoordinatorrollen i 

Integrationsnetværket. Der søges desuden private fonde til 

IT-Ven projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En økonomi der kan bære 1 

fuldtidsansat og 2 deltidsansatte. 

 

Stadig at være kvalificeret til at 

søge Grundfinansieringspuljen. 

 

Flerårig bevilling fra Rudersdal 

Kommune. 

 

Undersøge muligheder for at indgå 

partnerskaber med Rudersdal Kommune. 

 

Søge midler fra PUF og andre statslige 

puljer til aktiviteter i Foreningen i Fokus 

til 2016. 

 

Arbejde på af få en flerårig bevilling fra 

Rudersdal Kommune. Vil nedsætte 

bureaukratiet. 

 

Søge fonde og puljer til afgrænsede 

aktiviteter, herunder ladcykel. 

 

Leve op til kravene om at få 

Grundfinansiering. 

 

Afsøge mulighed for finansiering af 

netværksdannelse for alle foreningstyper 

i forhold til integration af flygtninge. 

 

 

 


