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FRIVILLIGCENTRENE I DANMARK
Et frivilligcenter støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde og arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den
frivillige indsats. Det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og det skal være let at hente hjælp
og støtte i civilsamfundet.
Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og
konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog,
erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling og et stærkt og mangfoldigt foreningsliv.
Frivilligcentrene er forankret i civilsamfundet og har deres rødder i foreninger inden for det sociale og
sundhedsmæssige område, men mange frivilligcentre samarbejder også med foreninger og initiativer inden for
idræt, natur og kultur – særligt i forhold til aktiviteter med et socialt sigte.
De første frivilligcentre blev etableret i 1989, og i dag findes der 65 frivilligcentre fordelt på 60 kommuner.
Frivilligecentrene er til for det lokale foreningsliv og er selvstændige foreninger med lokale medlemmer og egen
bestyrelse, som bestemmer hvilke aktiviteter og tilbud, der er vigtige lokalt.
Frivilligcentrene spiller hver især en vigtig rolle i udviklingen af den frivillige indsats i Danmark og
udgør gennem landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe) et stærkt fællesskab,
som påtager sig et medansvar for udvikling af frivilligheden, foreningslivet og borgernes mulighed for
at engagere sig i frivilligt arbejde.

Kommuner med frivilligcentre i Danmark
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FRIVILLIGCENTRENES VISION
Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle
har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Den frivillige indsats og foreningslivet på det sociale og sundhedsmæssige område er en uundværlig
støtte for tusindvis af borgere, ligesom frivillige har afgørende betydning for aktiviteter inden for
idræt, natur og kultur.
Frivilligt engagement har samtidig en værdi i sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for
den enkelte at tage et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar.
Derfor arbejder frivilligcentrene for et inkluderende og ansvarsfuldt fællesskab i lokalsamfundet og for at styrke
deltagelsen og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden.
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FRIVILLIGCENTRENES
FORMÅL OG MÅL
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Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål
at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

FRIVILLIGCENTRENES MÅL:
•

KVALITET & MANGFOLDIGHED
Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at 		
støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye i gang

•

UDFOLDELSE & DELTAGELSE
Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige
verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde hjælp og
støtte i civilsamfundet

•

SAMARBEJDE & SAMMENHÆNGSKRAFT
Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social 		
indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger,
kommuner og erhvervsliv
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KVALITET &
MANGFOLDIGHED
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Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige
arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer
samt hjælpe nye i gang.

Vi arbejder for at understøtte den frivillighed, der allerede findes og bistår ved udvikling af nye
initiativer. Vi respekterer foreningernes selvstændighed og ønsker at værne om og udvikle det
organiserede frivillige arbejde i foreningerne, men vi har også fokus på den værdi og de muligheder,
der ligger i andre former for frivillighed uden for det traditionelle foreningsliv. Det kan være frivillige
aktiviteter, som ikke er organiseret i en forening eller frivillige på kommunale institutioner.
FRIVILLIGCENTRENE:
•
•
•
•
•

Opkvalificerer frivillige foreninger og initiativer ved at yde konsulentbistand og rådgivning om
drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising
Hjælper nye frivillige initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, 		
økonomi og relevante samarbejdspartnere
Arrangerer og tilbyder kurser og temadage om relevante emner
Synliggør frivilligheden lokalt, fx gennem foreningsvejviser, sociale medier og events
Tilbyder lokaler og faciliteter eller hjælper med at finde andre muligheder i lokalområdet
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DELTAGELSE &
UDFOLDELSE
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Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i
den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats
og let at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

Vi arbejder for et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har adgang til og mulighed for at deltage og udfolde sig. Vi
har et unikt indblik i den frivillige verden og overblik over lokale frivillige foreninger og initiativer, som vi formidler
til frivillige og borgere gennem personlige samtaler, aktiviteter og arrangementer.
FRIVILLIGCENTRENE:
•
•
•

hverver, matcher og formidler borgere til relevant frivilligt arbejde i frivillige foreninger og 		
initiativer i lokalområdet
matcher og formidler borgere, der ønsker hjælp og støtte, til relevante frivillige foreninger og
initiativer i lokalområdet
synliggør og formidler mulighederne i den frivillige verden, fx med foreningsvejvisere, 				
frivilligjob-oversigter og personlige samtaler med potentielle frivillige og borgere
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SAMARBEJDE &
SAMMENHÆNGSKRAFT
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Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en
helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs
af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv

Vi skaber rum for erfaringsudveksling, synliggør samarbejdsmuligheder og styrker relationerne.
Vi ser positive muligheder i et tættere og bedre samspil med lokale samarbejdspartnere, herunder
kommunen og erhvervslivet. Ved at udnytte de forskelligartede kompetencer og ressourcer kan vi i
fællesskab løfte og udvikle civilsamfundet.
FRIVILLIGCENTRENE:
•
•
•

Igangsætter netværk og samarbejde på tværs af foreninger, fx gennem temadage og kurser
Skaber dialog mellem foreninger og relevante samarbejdspartnere, fx via dialog- og 			
temamøder, hvor kommunen eller virksomheder og de frivillige foreninger mødes
Synliggør frivillige foreninger og initiativer og konkrete samarbejdsmuligheder, fx for 			
kommunen, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere
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DELTAGELSE: Frivilligcentrene ønsker at give alle mulighed for at yde en frivillig indsats,
fordi alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med.

r
Værdie

SAMMENHÆNGSKRAFT: Frivilligcentrene arbejder for en helhedsorienteret social indsats,
fordi forskellige kompetencer og ressourcer i fællesskab kan løfte og udvikle velfærden.
UDFOLDELSE: Frivilligcentrene fremmer frivilligheden, da frivilligt arbejde har en værdi i
sig selv, fordi det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte.
MANGFOLDIGHED: Frivilligcentrene understøtter arbejdet i en bred vifte af frivillige
foreninger og initiativer, fordi forskellige tilgange og typer af aktører bidrager til et
velfungerende civilsamfund.
SAMARBEJDE: Frivilligcentrene samarbejder bredt med forskellige aktører, fordi det er en
inspirerende, nødvendig og konstruktiv vej til bæredygtige resultater.
KVALITET: Frivilligcentrene opbygger kapacitet og styrker kvaliteten i det lokale
frivillige arbejde, så det bliver nemmere at fungere som forening og lettere for
borgere og frivillige at finde støtte og udfoldelsesmuligheder i den frivillige
verden.

14

PLADS TIL FORSKELLE
Frivilligcentrene er selvstændige foreninger med lokale medlemmer og egen bestyrelse, som bestemmer
retning og indhold. En række aktiviteter, fx frivilligformidling og konsulentbistand, findes i alle centre, men
frivilligcentrene er til for det lokale foreningsliv og gør en særlig indsats for at give lokale ildsjæle indflydelse på,
hvilke tilbud og initiativer, der er vigtige lokalt.
Frivilligcentrene er fordelt på 60 kommuner, hvor indbyggertal og geografisk spredning giver forskellige lokale behov.
Frivilligcentrene har desuden forskellige finansieringsmuligheder, ressourcer og faciliteter. Det har indflydelse på
aktivitetsniveauet og kan også have betydning for målgruppen. Nogle frivilligcentre vælger således udelukkende at servicere
sociale foreninger, mens andre også samarbejder med foreninger og initiativer inden for idræt, natur og kultur og andre også
kommunale institutioner.
Hvert frivilligcenter definerer således selvstændigt, hvordan de bedst muligt udnytter deres ressourcer og
herudfra lever op til frivilligcentrenes fælles vision, formål og mål uden at gå på kompromis med værdier og
kvalitet.
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