Det vigtigste sker i pauserne!
Frivillighus til foreninger med socialt sigte

Mennesker mødes og meget kan lade sig gøre.
Det er vigtigt og nødvendigt at skabe uformelle frivillige rammer,
så vi på en uformel måde kan hjælpe dem der har behov.
Det betyder ofte så meget for det enkelte menneske,
at der dannes en ny frivillig, som vil hjælpe andre.

Vil du være med? Lad os sammen
virkeliggøre drømmen om et frivillighus
til foreninger med socialt sigte!

info@frivilligcenter-soroe.dk * T 29417092 * www.frivilligcenter-soroe.dk

Hvad rummer et frivillighus
til foreninger med socialt sigte?

Hvorfor nu et frivillighus
til foreninger med socialt sigte?


Der er brug for, at mange frivillige gør en forskel for
udsatte borgere og familier.



I en konstant, foranderlig tid er også de frivillige
nødt til at være omstillingsparate og hele tiden udvikle
deres tilbud i forhold til de udsatte borgeres aktuelle
behov.



Foreninger med socialt sigte har brug for gode rammer
i lige så høj grad som foreninger inden for kultur-,
idræts- og ældreområderne.



Frivillige med gode rammer kan stå klar med aktuelle,
effektive og attraktive tilbud, der hvor Kommunens
tilbud til udsatte borgere slutter.



De bedste idéer kommer altid ved uformelle møder,
som når man i pauserne taler med nogen, man
ikke plejer at omgås.



Nødvendige rammer for at få mange uformelle møder
er et hus, hvor mange forskellige grupper kan have
lokaler og dele køkken mv.



Frivilligcentret er til for at støtte udviklingen, driften
og synligheden af det frivillige arbejde med socialt
sigte, og derfor ønsker Frivilligcentret at have lokaler
sammen med de frivillige foreninger med socialt sigte.



Pauserum er vigtigst, altså køkken og tilhørende caféområde. Det er nemlig i pauserne, de vigtigste erfaringsudvekslinger og nye idéer springer.



Grupperum, der giver gode muligheder for at alle, der
har interesse eller er med i frivillige fællesskaber med
socialt sigte, kan mødes formelt eller uformelt og på
alle tider for at veksle idéer og udforske muligheder.



Projektrum til projektgrupper - såvel rent frivillige som
i samarbejde med offentlige og/eller erhverv. Man skal
kunne have fast rum i en afgrænset periode til møder,
projektarbejde, aktiviteter og sikker opbevaring af
projektmaterialer.



Stort rum med gode projektor- og lydfaciliteter til at
holde kurser om frivilligt socialt arbejde og foreningsfaglige emner og for at kunne arrangere workshops
med forskellige grupper.



Frivilligcenter-rum: flere permanente kontorpladser,
tiltalende modtagelse, god plads til at synliggøre og
formidle de mange muligheder for at komme med i
frivillige fællesskaber, særskilt printerrum, samt plads
til materialer som frivillige kan låne til deres møder,
projekter, aktiviteter, ide-afprøvning mv.

