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Forord
Flytning til et dejligt stort nyt lokale er det, der har fyldt allermest for
Frivilligcenter Sorø i 2018. Til trods for en meget lang flytteproces er
det dog lykkedes Frivilligcentret at fortsætte sit høje udviklings- og
støtteniveau indenfor frivillighed til gavn for frivillige, kommune og
ikke mindst udsatte borgere. Nogle af de bedste nyheder fra os i 2018
er en helt ny type kurser både for frivillige og for offentligt ansatte,
flere udsatte kommer med i frivillige fællesskaber, og udvidet
støtte/opbakning til foreninger med interesse i fundraising.

Bestyresen 2018-19: Helge Christensen, Lene Dalé,
Jesper Thomsen, Rosa Madsen, Michael Daugaard
og Elisabeth Rasmussen

En stor tak til alle foreninger, frivillige, ansatte medarbejdere, samarbejdspartnere,
medlemmer, brugere og Sorø Kommune – I har alle bidraget til et godt frivilligt 2018.
Mange hilsner

Helge Christensen, fm.
februar 2019
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Vi har nøglerne til at få frivillige!

Frivilligcentret har i 2018 udviklet en helt ny type kursus om
mere målrettet og effektiv rekruttering af frivillige.
Både i sin form og sit indhold bygger kurset på, at fællesskab,
anerkendelse, ligeværd og medejerskab er afgørende for et
godt samarbejde med frivillige.
Der er mange nøgler. Hovednøglen er at være klar med en
kort og præcis beskrivelse af, hvorfor det er godt at være
frivillig hos jer.

I 2018 holdt vi ét kursus for foreninger og ét for offentligt
ansatte. Det var en stor succes – deltagerne gik direkte hjem
og brugte det.
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Flere med i frivillige fællesskaber
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Nogen siger at det er svært at få frivillige, men det er
Frivilligcenter Sorøs erfaring, at der er en stigende
interesse for at engagere sig i frivillige fællesskaber.

450
400
350

I 2018 var Frivilligcenteret involveret i formidling af
184 konkrete frivilligjobs.
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Konkrete frivilligaftaler og interessetilkendegivelser på Sorø Akademi
Konkrete frivilligjob-formidlinger i frivilligcentret
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Frivilligt arbejde er også noget der hitter blandt unge.
Ved Frivilligdagen 2018 på Sorø Akademi var antallet
af interessetilkendegivelser og konkrete frivilligaftaler
med unge mere end fordoblet siden 2017. Det skyldes
formodentlig Frivillighedskæmperne, som ikke er i
tvivl om hvorfor det er fedt at være ung frivillig og
med glæde fortæller om det til andre unge.

Flere udsatte med i frivillige fællesskaber
Projekt Udsatte familier med børn blev formet i 2017,
så vi var klar til at sætte det i gang i 2018.

Andre initiativer, hvor vi skaber åbninger for at
udsatte kan komme med i frivillige fællesskaber:

Vi vil skabe åbninger for at flere udsatte, især børn og
unge, kan komme med i frivillige fællesskaber.

• PAIC, deltagende kunst med udsatte, film
på Frivilligcentrets hjemmeside

Det er en meget stor og bred målgruppe der passer til
projektet, og det er vanskeligt at indkredse en gruppe,
som det vil være realistisk at starte med. I 2018 har vi
hele 4 gange haft en indsnævret gruppe, som vi var tæt
på at sætte i gang med.

• Abildvej, aktiviteter med unge flygtninge

‘Boldene blev driblet videre’ i andre selvstændige
projekter som PUST - en forening for samtalegrupper
og Unge Mødre. Vi fortsætter arbejdet med Projekt
Udsatte familier med børn.
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• FrivilligBørs 2018, udsatte borgere er / kan
være med i 20 af de indgåede aftaler

• Arbejdsgruppen for FrivilligBørs 2019 har 2
brugere fra Bo- og Støttecenter Sorø med
• Frivilligcentrets bestyrelse har en flygtning
som suppleant

Blod på tanden til fundraising
Et 2018-mål var at 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 fundraising-processerne.
Derfor fik vi Mette Wang fra Center for Frivilligt
Socialt Arbejde til at komme til Sorø og holde et
grundkursus i fundraising. Det blev en spændende
dag, hvor foreningerne også fik arbejdet med egne
projekter og i fælleskab gav hinanden konstruktiv
feedback.

Og så tog vi initiativ til at alle formelle foreninger
via Sorø Kommune kan få én gratis adgang til
Fonde.dk. I 2018 fik 44 foreninger adgang.
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Andre nye spændende tiltag
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SUP: Vi hjalp tre unge fra Sorø Akademi på vej med
Sorø Ungdomsprojekt SUP, en ny forening der skaber
mere kultur for unge i Sorø. Med fokus på fællesskab
har de dannet en platform, hvor unge kan mødes. Og
de har et stærkt samarbejde med Kultur café Ludvig
og Sorø Musikskole.

Unge Journalister: Et projekt, hvor vi støtter op
om en gruppe unge på 13-16 år med interesse for
journalistik- og foto. Deres første opgave blev at
dække Frivillig Fredag. Det kom der en fin folder
ud af, som bl.a. er tilgængelig på bibliotekerne og
på Frivilligcentrets hjemmeside.

Fuldt hus til SUPs første jam session i Kultur Café Ludvig

Unge Journallister på Frivillig Fredag hos VKST

og lidt til….
Frivillighedskæmperne: Frivillig-ambassadørerne på
Sorø Akademi hjalp vi til Akademiets anerkendelse
som en selvstændig og ansvarlig gruppe. Det udløste
en proces, hvor de bl.a. fik hjælp til at skifte navn,
lave logo og en række forskellige PR-materialer.

PUST - en forening for samtalegrupper: Det
startede med sorggrupper for børn men udvikler
sig stadig. Frivilligcentret er med i styregruppen
og hjælper med det formelle omkring stiftelse af
foreningen, rollefordeling mellem bestyrelse og
frivillige/ansatte, børneattester, kvalitetssikring,
uddannelse af frivillige og meget mere.
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