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Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)  



71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner  
 



Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed 

for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte 

 



Stærkt: Rammer, vilkår, kvalitet – robuste foreninger og 

initiativer  

 

Mangfoldigt: Jo flere forskellige initiativer jo bedre – større 

sandsynlighed for, at alle kan finde et frivilligt arbejde eller finde 

hjælp og støtte 

 

Alle: Har ressourcer og noget positivt at bidrage med 

Centrale ord 



Tre hovedområder 

KVALITET & MANGFOLDIGHED 
• Støtter, udvikler og inspirerer frivillige foreninger 

  

 

UDFOLDELSE & DELTAGELSE 
• Let at blive frivillig, yde en frivillig indsats og finde hjælp og støtte 

 

  

SAMARBEJDE & SAMMENHÆNGSKRAFT 
• Netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem 

foreninger, kommuner og erhvervsliv 





• Udvidet til andre områder – uddannelse, beskæftigelse, byplanlægning m.m. 

 

• Selvstændig politik eller strategi 

 

• Medarbejdere med særlige kompetencer og ansvar for samarbejde  

 

• Skriftlige aftaler med ansvars- og opgavefordeling 

 

• Afholder workshops og seminarer og laver guidelines 

 

• Tilbyder kurser eller efteruddannelse 

 

• Kommunen er ofte igangsætter af et samarbejde  

Samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet  



• Økonomisk støtte 

 

• Inddragelse af borgere og foreninger i høringer og dialog 

 

• Kendskab på tværs og gensidig henvisning 

 

• Frivillige på kommunale institutioner, fx folkeskoler, daginstitutioner, 

sygehuse og ældrecentre 

 

• i samarbejde med foreninger  

• rekrutterer og organiserer selv 

 

• Samarbejde med borgere om deres egen eller den nære families velfærd  

 

Samarbejde kan tage mange former  





    Offentlige                              Frivillig    

  

Samskabelse handler om at lave noget sammen, som kommunen eller foreningerne 

ikke kan lave selv – eller som de kan lave bedre sammen 

 

 

Forstå og udnytte hinandens styrker i et ligeværdigt samarbejde, hvor forskelligheden 

udnyttes til at videreudvikle, forbedre eller udvikle nye velfærdsløsninger 

 

Samskabelse 



? 

Borgere 

Foreninger 

Frivilligcenter Kommune 

Virksomheder 



• Behov for nye løsninger og forskellige kompetencer 

 

• Styrke tilliden mellem borgere og kommunen 

 

• Bedre løsninger og kvalitet 

 

• Demokratisering og bedre grundlag for kommunale 

beslutninger  

 

• Nedbringelse af de kommunale udgifter  

Begrundelser for samarbejde  



1) Nyskabende - mål om at skabe ny velfærd: Videreudvikler 

eksisterende tilbud, ”kopierer” et tilbud eller udviklinger et helt nyt 

 

  

2) Skaber nye kvaliteter ved at kombinere ressourcer 

 

 

3) Dialogbaseret proces: Er fælles om at definere problem, 

udvikle ideer og eventuelt at løse opgaver sammen  

6 principper for samskabelse - Frivilligrådet  



4) Udbreder initiativret og deltagelsesret: Alle kan tage 

initiativ og alle kan deltage 

 

 

5) Gensidig afhængighed: Alle føler sig mødt og 

respekteret og taget alvorligt 

  

 

6) Åbenhed og risikovillighed: Åbne om egne 

begrænsninger og vilkår og turde miste fodfæstet og 

kontrollen for en stund 



• Alle berørte er relevante deltagere og alle har ressourcer 

 

• Deltagerne bidrager ikke lige meget, men tager ansvar 

 

• Opbygge netværk og fællesskab 

 

• Grænserne mellem borgere og professionelle udviskes  

 

• På forhånd ingen fastlagte initiativer eller løsninger - findes 

bedst i et ligeværdigt fællesskab 

Bag om samskabelse  



Psykisk sårbare mennesker deltog i forskellige aktiviteter, hvor 
kommunen sikrede rammerne, og man via frivilligcentret fik 
mulighed for at sætte kompetencer i spil hos mennesker, der ellers 
ikke nødvendigvis ville være blevet inkluderet i arrangementet.  

Akut Døgntilbud: Ophold og overnatning for borgere med 
sindslidelse med henblik på at give borgeren ro og stabilisering. De 
fagprofessionelle forestår den sociale støtte og psykiatriske 
behandling, og de frivillige sørger for hyggelige og rare omgivelser, 
fx ved at bage, gå ture og spille spil.  

Psykiatrien i Roskildes kommune, Roskilde idræts Union, SIND 
og Frivilligcenter Roskilde matcher  psykisk sårbare med 
frivillige følgevenner, der deler deres fritidsinteresse, og som 
kan hjælpe med at få en god start i en forening 



• Skabe opbakning om udvikling af Muhabet 

 

• Skabe mulighed for at opdage nye temaer og aktiviteter 

 

• Aktivere netværk, ressourcer og skabe nye relationer 

 

• Skabe et kvalificeret grundlag til at træffe strategiske 

beslutninger ud fra  

 



Netværksbygning og ideudvikling: Mobilisere et udviklingsforum af 

aktører, som har interesse i Muhabets målgruppe og formål 

  

Kaffemøder: Med forskellige parter samt invitation til netværk 

  

Workshop: Bringe mennesker sammen om en kreativ proces om den 

nye fremtid, og udvikle konkrete bud på løsninger og handlinger – og 

skabe et netværk til fremtiden 

  

Produkt og prioritering: Konkrete ideer og budskaber som grundlag for 

en strategiproces og prioritering for Muhabet, som er forankret i 

fællesskabet og det nye netværk  

Proces 



Lokalsamfundet bygger bro 
- Ny hverdag i Danmark 

Et treårigt projekt afprøvet i 5 pilotkommuner (Lejre, Kolding, 
Ringkøbing-Skjern, Rudersdal og Aalborg) 

 

 - i fire kommuner har frivilligcenteret på forskellig vis været 
involveret  
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• Afprøve nye metoder til at styrke samarbejdet 

• Øget netværk og  redskaber for den nyankomne flygtning til at 
deltage som aktiv medborger i lokalsamfundet 

 

 



Indsæt Tabel, Graf 

 eller SmartArt 

Flygtninge og 
familie- 

sammenførte 

Kommune 

Virksomheder 

? 

Sprogskoler 

Idræt & Kultur 

Frivilligt soc. 
arbejde 
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Lokal styregruppen: Frivilligcenter Aalborg, civilsamfundet og Aalborg Kommune 
(jobcenter, socialcenter, børne- og ungeområdet og fritidsområdet) 
  
Inddraget frivillige foreninger, borgere og nyankomne flygtninges behov og ønsker 
gennem workshop, møder og identificering af relevante temaer og indsatsområder 
  
Skabt et overblik over eksisterende tilbud samt udviklet nye initiativer:  
  
 Modtagelse og introduktion til lokalområdet eller bydelen 

 Fællesspisning i lokalområdet 
 Frivilliggrupper til at hjælpe med midlertidige boliger 
 Praktisk hjælp, herunder sprog- og lektiecafe 

 Katalog over frivillige aktiviteter i Aalborg Kommune m. Kalender 
 Frivilligcafè for nye flygtninge og frivillige  

Aalborg 



• Det handler ikke om, hvad I ønsker, men hvad borgerne har brug for 

 

• Sikre de nødvendige ressourcer – tid, kompetencer og faciliteter 

 

• Skab fælles forståelse: Hvad vil I opnå, hvorfor og hvordan? 

 

• Skab et fælles overblik over eksisterende tilbud og relevante ressourcer 

 

• Invitere til dialog og ideudvikling fra starten 

 

• Inddrag målgruppen og giv dem en stemme 

 

• Løbende formidling og kommunikation 

 

• Facilitere i stedet for at styre  

• - skab plads til nytænkning og ideudvikling  

 

Tendenser og erkendelser  
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Samarbejde & 
fællesskaber på 

tværs 

Styrket bevidsthed 
om reelle behov 
og ressourcer 

Koordinering og 
nye indsatser  



”Jeg har nu været med i det her projekt i to år, og det er 

gået op for mig, at man overhovedet ikke kan samarbejde 

med kommunen…” 

  

”… kun med personer i den”. 
  

Afhængig af engagerede personer, relationer og tillid  

• Ildsjæle og stærke nøglepersoner er nødvendige, 

men hvad sker der, hvis de stopper ? 



Udfordre traditionelle roller 

 

Forskelle i værdier, arbejdskultur og vilkår  

  



Det tager tid 

 

Opstartsprocessen kan være noget 

kaotisk 

 

Det skal modnes, der skal begås fejl og 

parterne skal finde sammen 

 



Kritiske røster 

Kan koste arbejdspladser og gå ud over kvaliteten i den 

kommunale service – og glæden hos medarbejdere 

 

 

Forestillingen om et ligeværdigt samarbejde 

 

 

Er foreningerne og de frivillige interesserede i at blive et 

’frivilligt hjul’ i den kommunale sektor 



• Frivillighedspolitik og forsikringsordninger for de frivillige 

 

• Fast mødestruktur for dialog på tværs 

 

• Medarbejdere med særlige kompetencer og ansvar 

 

• Guidelines med informationer og redskaber 

 

• Afholde dialogmøder, workshops og lignende 

 

• Rådgivning og efteruddannelse af medarbejdere og frivillige 

Hvordan kan kommunen understøtte samarbejder  



Ole Pass, formand for social og beskæftigelsescheferne, oktober 2013:  

  

“Efter i mange år, med rette at have arbejdet hårdt for at inddrage 

borgerne er tiden moden til at ændre kurs 180 grader og i stedet 

udvikle metoder til, hvorledes borgerne bedst inddrager os, når de har 

et problem eller en opgave, de ønsker løst. Vi skal gøre os tilgængelige 

fysisk, men frem for alt også mentalt og for alvor acceptere borgeren 

som eksperten og herren i eget liv.”  

  

- Det offentlige skal åbne sig op og borgere samt foreninger skal være bedre til 

at tage initiativet 




