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Strategi 2017-2018 
 

 

Frivilligcenter Sorøs strategi 2017-2018 beskriver en række fokusområder, hvor vi vil gøre en særlig indsats 

der rækker ud over den daglige drift. Strategien understøttes af beskrivelser af nogle generelle opmærk-

somhedspunkter samt vores daglige driftsopgaver og værdigrundlag sidst i dokumentet. Arbejdet med 

fokusområderne vil ligesom den daglige drift være afstemt med frivilligcentrets værdigrundlag. 

 

 

Fokusområde 1. Rekruttering af frivillige  

Vi vil effektivisere rekrutteringen af frivillige ved at: 

1. skabe synlighed på, hvor der mangler frivillige - til hvad og i hvilke foreninger? 

2. hjælpe foreningerne til at blive klogere på rekruttering af frivillige, så rekrutteringsarbejdet kan 

blive mere målrettet, effektivt og overskueligt 

For at det skal lykkes vil vi: 

• foretage en spørgeundersøgelse med behovsanalyse blandt foreningerne 

• gennemføre en kampagne om mulighederne for at blive bedre til at rekruttere frivillige 

• arrangere et kursus om effektiv rekruttering af frivillige 

Vi vil måle vores resultater på: 

a. afrapportering af behovsanalysen 

- undersøgelsen gennemføres og afrapporteres i perioden oktober 2017 – februar 2018 

b. evaluering af kursets effekt 

- Kurset holdes i foråret 2018, kampagnen gennemføres op til kurset 

- mindst 7 foreninger skal komme til at føle sig bedre klædt på til rekruttering af frivillige 

 

 

Fokusområde 2. Udsatte familier med børn 

Vi vil hjælpe udsatte familier, specielt børn/unge, ud af isolation som følge af sociale/økonomiske 

forhold ved at: 

1. skabe netværk for både voksne og børn/unge i målgruppen 

2. skabe kontakter mellem familierne og frivillige foreninger 

3. rekruttere udsatte borgere til frivillighed 

For at det skal lykkes vil vi: 

• identificere målgruppen gennem kontakter til relevante foreninger, myndighedspersoner m.fl. og 

evt. sammen med disse kontakter arrangere et infomøde for familierne 

• afholde arrangementer med det formål at etablere netværk 

• i samarbejde med relevant frivillig forening afholde 3-4 opfølgende arrangementer årligt af en 

dags varighed for at fastholde deltagerne i et netværk 
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Vi vil måle vores resultater på:  

a. antal netværk der etableres 

- i 2017-2018 1 netværk med voksne og 1 netværk med børn/unge 

b. evaluering af de opfølgende arrangementer der skal fastholde deltagerne i netværkene 

- i 2017-2018 afholdes mindst 3-4 opfølgende arrangementer 

c. antal udsatte borgere der bliver frivillige 

- inden udgangen af 2018 skal mindst 10 deltagere have involveret sig i frivilligt arbejde 

For at gennemføre indsatsen har vi følgende ressourcebehov: 

 Til det indledende arbejde samt arrangementer for netværket vil der blive behov for økonomiske 

midler, afhængigt af netværkenes størrelse. 

 

 

Fokusområde 3. Styrket samarbejde med kommunen  

Vi vil udvide vores samarbejde med Sorø Kommune og opdyrke tæt samarbejde med de embedsfolk, der er 

relevante for frivilligcentrets aktuelle arbejde ved at skabe aktiv konstruktiv dialog med flere relevante 

kommunale medarbejdere, som vi ikke før har samarbejdet med. 

For at det skal lykkes vil vi holde konstruktive netværksskabende dialogmøder om konkrete tiltag og 

konkrete udfordringer med relevante kommunale medarbejdere fra forskellige afdelinger og på tværs af 

fagområder. 

Vi vil måle vores resultater på: 

a. antal nye samarbejdsrelationer 

- nyt samarbejde med mindst 2 kommunale medarbejdere i 2017 

b. evaluering af dialogmøder og samarbejdsrelationer 

- i 2017 holdes mindst 1 netværksskabende dialogmøde 

- spørgeundersøgelse om samarbejdet gennemføres og afrapporteres vinteren 2017-2018 

 

 

Fokusområde 4. Fundraising  

Vi vil gøre interesserede foreninger klogere på, hvilke muligheder, der er for at søge midler, og hvordan 

fundraising kan gribes an, og give dem blod på tanden i forhold til at komme i gang med processerne. 

For at det skal lykkes vil vi: 

• gennemføre en kampagne om mulighederne for at blive bedre til fundraising 

• arrangere stort fundraisingkursus via Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

• arrangere kortere kursus om lokale fonde mv. 

• tilbyde personlig opfølgning på kurserne med rådgivning og hjælp til at finde egnede fonde gennem 

fonde.dk – foreningerne skal selv skrive ansøgningerne 

• opsøge samarbejde med Sorø Kommune om deling af oplysninger om muligheder for at få lokal 

støtte 
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Vi vil måle vores resultater på: 

a. antal foreninger der får blod på tanden 

- mindst 8 foreninger skal deltage i kursus 

- mindst 4 foreninger skal skrive og indsende ansøgning inden udgangen af 2018 

- mindst 1 forening skal have held med at skaffe midler 

b. evaluering af kurser og rådgivning 

- der arrangeres mindst 1 kursus i 2017-2018 

- personlig rådgivning tilbydes løbende 

 

 

Generelle opmærksomhedspunkter, ikke en del af strategien: 

a. kursusaktiviteter 

- vi vil generelt være opmærksomme på kursusbehov 

- på hjemmesiden vil vi etablere link til Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

b. selvhjælpsarbejde 

- vi har et stort ønske om at opdyrke selvhjælp, men selvhjælp er på landsplan i en økonomisk 

meget ustabil situation, og opdyrkning af selvhjælp kræver mange extra ressourcer, som vi 

ikke har. Men vi fortsætter igangsatte initiativer og vil gribe gunstige muligheder. 

 

 

Frivilligcentrets daglige driftsopgaver som beskrevet i formålsparagraffen (§2) i vores vedtægter: 

Stk. 1.:  Frivilligcenter Sorø har som formål at formidle aktiv kontakt og dialog mellem interesserede 

enkeltpersoner, foreninger og organisationer til styrkelse af den frivillige sociale indsats i 

kommunen. Foreningen støtter og udvikler området i medlemmernes interesse.  

Stk. 2.:  Frivilligcenter Sorø arbejder for at synliggøre det frivillige, sociale arbejde, samt at støtte nye 

initiativer med råd og vejledning.   

Stk. 3.:  Frivilligcenter Sorø fremmer gennem sit arbejde samarbejdet mellem den frivillige verden og 

Sorø Kommune, samt netværksdannelse mellem foreninger og erhvervslivet. 

Stk. 4.:  Frivilligcenter Sorø bistår sine medlemmer i rekruttering af frivillige. 

Stk. 5:  Frivilligcenter Sorø støtter sine medlemmers behov for foreningsservice, sparring på f.eks. 

fundraising, kurser og lån af lokaler.  

Stk. 6.:  Frivilligcenter Sorø tilstræber den bredest mulige lokale forankring.  

 

 

Frivilligcentrets værdigrundlag: 

• Ligeværdighed 

• Anerkendende arbejdsmetoder 

• Synliggørelse af de frivilliges engagement 

• Langsigtethed, det vil sige vilje til at gøre en indsats, der først har effekt efter lang tid 

• Kortfattethed, det vil sige vi begrænser informationsmængden fra os i respekt for interessenters 

travlhed og en generel for stor mængde af informationer  


