STRATEGI OG
FORANDRINGSTEORI
I FRIVILLIGCENTER
NORDFYN
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SIKRING AF EN MANGFOLDIG OG DYNAMISK
FRIVILLIGSEKTOR PÅ NORDFYN
STØRRE KVALITET OG SAMMENHÆNGSKRAFT I
DEN NORDFYNSKE FRIVILLIGHEDSKULTUR
ET MØDESTED, VIDENSCENTER OG
KATALYSATOR FOR DEN BLOMSTRENDE
FRIVILLIGHED PÅ NORDFYN

STRATEGI OG
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AT SIKRE DE BEDSTE BETINGELSER OG DE STØRSTE UDFOLDELSESMULIGHEDER
FOR DEN LOKALE FRIVILLIGHED (OUTPUT 2-5).
AT YDE KONSULENTBISTAND TIL FORENINGER, SYNLIGGØRE FRIVILLIGE
AKTIVITETER OG MOBILISERE FRIVILLIGE (OUTPUT 1-4).
AT GØRE DET LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG FORENING, OG NEMMERE AT BLIVE
FRIVILLIG - OGSÅ FOR DE BORGERE, SOM OPLEVER BARRIERER I FORHOLD TIL AT
DELTAGE I DET FRIVILLIGE FÆLLESSKAB (OUTPUT 5 & OUTPUT 7- 8).
AT VÆRE TIL STEDE I LOKALMILJØET OG SAMARBEJDE MED LOKALE AKTØRER
SOM FØLGE AF KENDSKABET TIL LOKALE BEHOV, FORDELE OG UDFORDRINGER
(OUTPUT 6).
AT SÆTTE FOKUS PÅ FORENINGER OG FRIVILLIGE INITIATIVER, SOM IKKE ER EN
DEL AF STØRRE LANDSFORENINGER ELLER STØTTESTRUKTURER SOM DGI, DUF
OG DIF. EKSEMPELVIS DEN MERE UORGANISEREDE OG PROJEKTORIENTEREDE
FRIVILLIGHED, SOM OPSTÅR SPONTANT UD FRA LOKALE BEHOV OG ENGAGEREDE
LOKALE BORGERE (OUTPUT 2 & OUTPUT 6).
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MÅLGRUPPE: BORGERE SOM HAR GAVN AF FRIVILLIGT ARBEJDE OG FRIVILLIGE
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(POTENTIELLE OG EKSISTERENDE) SAMT FRIVILLIGE FORENINGER PÅ NORDFYN
OUTPUTS
OUTPUT 1: Rekruttering, koordinering
og fastholdelse af frivilliggrupper, som
udfører opgaver, der ikke dækkes af
andre frivilliggrupper eller foreninger
på Nordfyn. Der lægges særlig vægt på
hjælp til udsatte borgere samt
rekruttering af udsatte borgere som
frivillige.
OUTPUT 2: Foreningsservice,
rådgivning og støtte til alle frivillige
og frivillige foreninger der arbejder
med et socialt sigte på Nordfyn
OUTPUT 3: Facilitering af netværk og
opkvalificering af frivillige og lokale
frivillige foreninger
OUTPUT 4: Positiv branding af
Frivilligcenter Nordfyn igennem
øget digital markedsføring

OUTPUT 5: Skabelse og vedligeholde et
positivt samarbejde med Nordfyns
Kommune

KORTSIGTEDE
EFFEKTER

MELLEMLANGSIGTEDE LANGSIGTEDE
EFFEKTER
EFFEKTER

Gode rammer for systematiseret tilknytning til
frivillige og frivilligkoordinering som
arbejdsopgave, der skaber viden om best
practice til brug i rådgivning og formidling af
frivilligt arbejde

Opretholdelse af efterspurgte aktiviteter for
frivillige i regi af Frivilligcenter, og skabelsen
af en god overgang til foreningslivet for
udsatte og sårbare borgere

Mere mangfoldighed i
medlemssammensætningen og øget
medlemstal samt gode forudsætninger lokalt,
for at levere frivillige indsatser der kommer alle
borgergrupper på Nordfyn til gode
Øget kompetence og viden omkring frivilligt
arbejde og drift af foreninger hos lokale frivillige
og frivillige foreninger

Styrket kapacitet hos de lokale frivillige til at
deltage i civilsamfundet og drive frivillig
forening
Øget kvalifikationer hos de frivillige og frivillige
foreninger til at lykkedes med deres frivillige
indsatser

Øget lokal kendskab til og brug af Frivilligcenter
Nordfyn

Øget ejerskab hos medlemsforeningerne
igennem større deltagelse i Frivilligcentrets
tilbud samt flere fælles indsatser

Flere og bedre aktiviteter og projekter lokalt
med involvering af frivillige og foreninger

Øget merværdi og stærkere lokale tilbud på
frivilligområdet på Nordfyn

Sikring af en mangfoldig og
dynamisk frivilligsektor på Nordfyn
Større kvalitet og sammenhængskraft
i den nordfynske frivillighedskultur
Et mødested, videnscenter og
katalysator for den blomstrende
frivillighed på Nordfyn
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MELLEMLANGSIGTEDE
EFFEKTER

LANGSIGTEDE
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Output 6: Skabe muligheder

Flere partnerskaber imellem frivillige,

Frivilligcenter Nordfyns rolle som en

Sikring af en mangfoldig og

og gode betingelser for

frivillige foreninger og relevante lokale

katalysator for frivilligheden på

dynamisk frivilligsektor på

frivillige og frivillige

aktører, herunder kommune, andre

Nordfyn er styrket

Nordfyn

foreninger på Nordfyn

aktører og virksomheder

OUTPUT

igennem udviklingen af nye
partnerskaber, projekter,
platforme og processer

Større kvalitet og
sammenhængskraft i den
nordfynske frivillighedskultur
Et mødested, videnscenter og
katalysator for den
blomstrende frivillighed på
Nordfyn
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OUTPUT

KORTSIGTEDE
EFFEKTER

MÅLGRUPPE: BØRN OG UNGE UNDER 30 ÅR PÅ NORDFYN

MELLEMLANGSIGTEDE LANGSIGTEDE
EFFEKTER
EFFEKTER

Output 7 Styrke børn og

Etablere samarbejde med Højskolen

Større deltagelse blandt børn og

Sikring af en mangfoldig og

unges demokratidannelse

Virke

unge i frivillig- og

dynamisk frivilligsektor på

foreningsarbejde med socialt

Nordfyn

og give dem gode
grundværdier omkring

Opnået fondsmidler til projekt

frivilligt arbejde samt

‘POTENTIALET’

styrke mulighederne for
lokal deltagelse i frivillige
sociale foreninger for/med
børn og unge som
målgruppe.

sigte
Større kvalitet og
Skabt gode veje til bedre

sammenhængskraft i den

uddannelse og sociale netværk

nordfynske frivillighedskultur

og fællesskaber for børn og unge
på Nordfyn via styrkelsen af
stærke værdier omkring
demokrati, frivillighed,
samfundssind og deltagelse

Arbejder kvalificeret i samspil
med relevante aktører i forhold
til at styrke unges demokratiske
deltagelse på Nordfyn

Et mødested, videnscenter og
katalysator for den
blomstrende frivillighed på
Nordfyn

STRATEGI OG
FORANDRINGSTEORI
I FRIVILLIGCENTER
NORDFYN
s

2
2
0
2
i
er
s
t
sa
d
in
e
g
rli
MÅLGRUPPE: IKKE FRIVILLIGE OG IKKE FORENINGSVANTE BORGERE – MED SÆRLIGT

æ

OUTPUT

FOKUS PÅ UDSATTE OG SÅRBARE BORGERGRUPPER MED BL.A. SVAGT NETVÆRK.

KORTSIGTEDE
EFFEKTER

MELLEMLANGSIGTEDE LANGSIGTEDE
EFFEKTER
EFFEKTER

Output 8: Oplysnings- og

Gennemført kampagne ‘Når

Skabt større bevidsthed i frivillige

kampagnearbejde

frivilligheden fælder fællesskabet’.

fællesskaber om roller og ansvar i

omkring brobygning til

forhold til at rekruttere nye frivillige og

fællesskaber og

Skabe bevidsthed blandt frivillige på

eksisterende udfordringer

Nordfyn om udfordringerne

med dette

medlemmer

Sikring af en mangfoldig og
dynamisk frivilligsektor på
Nordfyn
Større kvalitet og
sammenhængskraft i den
nordfynske frivillighedskultur
Et mødested, videnscenter og
katalysator for den
blomstrende frivillighed på
Nordfyn

Organisation
Bestyrelse
5 bestyrelsesmedlemmer &
2 suppleanter

Daglig Leder
37 timer

Praktikant eller
Studentermedhjælper

Kontormedarbejder
Fleksjob - 16 timer

Frivilligkoordinator
Fleksjob - 6 timer

Frivilliggrupper
Frivillige Hjælpende Hænder, Frivillige
Bisiddere, Frivillige Cykelpiloter og Ad
hoc Frivillige

Hvordan arbejder
vi?
1

2
Vi har kontor i Sløjfen,
Poppelvej 4, 5400 Bogense men er hele Nordfyns
Frivilligcenter

3
Vi er aktive på telefon og mail
samt på Facebook, Instagram
og Youtube - men vi vel helst
gerne møde dig personligt!

4

Vi rækker ud til alle
mennesker og samarbejder
bredt med både kommune,
virksomheder og foreninger

5
Ingen udfordringer eller opgaver i
dit eller din forenings frivillige
virke er bagateller, overflødige,
eller ligegyldige i vores optik - og
vi hjælper gerne!

Alle vores tilbud og ydelser
er gratis - vi er støttet af
statslige og kommunale
midler samt private fonde.

Mangfoldighed

Værdighed

Fleksibilitet

Dynamik

NØGLEBEGREBER
I VORES
ARBEJDE

Nærhed

Rummelighed

Sociale
'Nede på
jorden'

