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Forord
2017 har været et betydningsfuldt år for Frivilligcenter Sorø. Vi
har været involveret i flere frivilligjob-formidlinger og flere nye
tiltag end tidligere. Og vi har udviklet en mål- og resultatorienteret
strategi. Men det vigtigste er, at 2017 blev det år, hvor det fælles
ejerskab slog igennem. Især har FrivilligBørsen, Frivilligdagen på
Sorø Akademi og Frivillig Fredag fået gavn af de mange frivillige,
som gerne gør en indsats, når de også selv er med til at bestemme
over udviklingen af den sag de arbejder for. Det har været helt
fantastisk at få lov at være vidne til.
Mange hilsner

Helge Christensen, fm.
februar 2018
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Bestyresen 2017-18: Helge Christensen, Lene Dalé,
Jesper Thomsen, Rosa Madsen og Michael Daugaard

Et stort tak til alle foreninger, frivillige og ansatte medarbejdere,
samarbejdspartnere, medlemmer, brugere og Sorø Kommune
for alt det I var med til at få til at ske i 2017.

Engagerede Børs-arrangører
Kongsgaardens Venner var
værter ved FrivilligBørs 2017.
Det gav dem blod på tanden.
Fx fik de den lokale kok og
erhvervs-ferskvandsfisker
Aksel Karlshøj til næsten
gratis at fange fisk og
både tilberede og servere
en lækker suppe til Børsmiddagen.
Flere i FrivilligBørsens arbejdsgruppe
holder troligt fast og er med igen i 2018,
fordi det giver så god mening, at man kan
hjælpe hinanden på tværs af foreningerne.
Og dem der har for meget andet at se til,
stiller gerne op til at fortælle om deres
erfaringer fra Børs-arbejdet og livet
som Børs-arrangør.
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Frivilligambassadørerne tog lederskabet
De unge Frivilligambassadører tog sagen i egen hånd, da kun
to foreninger havde tilmeldt sig Frivilligdagen på Sorø Akademi.
Frivilligambassadørerne inviterede de foreninger, de selv er aktive i,
og tilbød også selv at stå i foreningernes boder. Inden der var gået et
døgn, var 14 foreninger tilmeldt.

Derudover så Frivilligambassadørerne et behov for hjælp til at gøre
en forening mere attraktiv for unge frivillige, så de tog kontakt til
foreningen og tilbød at hjælpe.
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Foreningerne arrangerer Frivillig Fredag
Fra Frivillig Fredags Arbejdsgruppes første planlægningsmøde
har der været stort engagement. Seks foreninger var i gruppen,
og hele ni foreninger meldte sig senere som medarrangører af
Frivillig Fredag 2018.
Foreningernes ejerskab i Arbejdsgruppen slog i 2017 særligt
igennem ved en insisteren på, at frivilliges forventninger til
Frivillig Fredag er anerkendelse og mulighed for at netværke i
hyggelige rammer. Derfor stilede Arbejdsgruppen højt i 2017.
Og med stor støtte fra Sorø Kommune og rådgivningsselskabet
VKST skabte de et flot arrangement med 165 deltagere.
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Ejerskab – hvad…?
Ejerskab i en gruppe betyder, at alle i gruppen er med til at bestemme,
hvad gruppen gør, og har ansvar for det. Det gir de bedste chancer for
at gruppen arbejder med det, der faktisk er behov for.
Ved at give de frivillige medejerskab på frivilligcentrets arbejde former
vi sammen det frivilligcenter, som passer bedst til de frivilliges behov.

Ud over indflydelse får de engagerede foreninger mere synlighed,
fordi deres deltagelse bliver nævnt og vist. Desuden lærer gruppens
deltagere hinanden at kende, så de får et stærkere netværk.
Det er godt at snakke sammen,
og det er endnu bedre at gøre noget sammen.
Det tager lang tid at få fælles ejerskab til at virke, fordi vi er vant til, at
der er nogen der er ansat til at være ‘experterne’. Fælles ejerskab kom
til Sorø sammen med frivilligcentret i 2013, og nu har vi øvet
os meget, og 2017 blev året, hvor det bed sig fast for at blive.
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… og flere vil være frivillige
Formidling af frivilligt arbejde 2015-2017
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Ser man bort fra Frivilligdagen på Sorø Akademi,
så er der siden 2015 sket en årlig stigning på ca.
20% i antallet af frivilligjob-formidlinger via
frivilligcentret.
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Konkrete frivilligaftaler og interessetilkendegivelser på Sorø Akademi
Konkrete frivilligjob-formidlinger i frivilligcentret
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I 2017 var frivilligcentret involveret i formidling
af 143 frivilligjobs. Derudover var der på den
årlige Frivilligdag på Sorø Akademi 134 elever,
som enten lavede konkrete aftaler eller gerne
ville tænke over at blive frivillig for en forening.

Ny strategi
De ministerielle krav til frivilligcentrene er blevet mere mål- og resultat-orienterede, og i 2017 har
bestyrelsen derfor arbejdet med en ny strategi. Ud over de vedtægtsbestemte opgaver blev der sat
fokus på følgende fire områder for 2017-2018:
1.

Rekruttering af frivillige: Hjælpe foreninger med at blive mere målrettede og effektive i deres
søgen efter frivillige. Et projekt med behovsanalyse og kursus blev sat i gang og vil køre i 2018.

2.

Udsatte familier med børn: Skabe åbninger for at flere udsatte, især børn og unge, kan komme
med i frivillige fællesskaber. Et projekt blev udviklet og vil blive skubbet i gang i 2018.

3.

Styrket samarbejde med kommunen: Målet var mindst 2 nye samarbejdsrelationer i 2017 - det
blev til 7, og desuden 1 netværksskabende dialogmøde for medarbejdere i kommunen.

4.

Fundraising: Klæde interesserede foreninger bedre på til at se muligheder og komme i gang
med at søge midler. Et kursus blev lagt i støbeskeen for 2018.

Hele frivilligcentrets strategi kan ses på hjemmesiden: https://frivilligcenter-soroe.dk/ under Om os.
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… og 44 andre nye tiltag
Fx udvikling og synliggørelse af samarbejdet
mellem de frivillige og kommunen på demensområdet via en folder og en tværkommunal
workshop.

Større fokus og synlighed på gratis kurser for
frivillige: Frivilligcentrets hjemmeside linker nu
direkte til Center for Frivilligt Socialt Arbejdes
kursus-tilbud.

Samarbejde med Sorø Kommune
om gratis adgang til Fonde.dk
for foreninger.

Og udvikling af en iværksætter-forening for immigranter.
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