Februar 2019
Lige før en kort vinterpause, bliver der plads til lidt godter - og et alvorsord.
Persondataforordningen kan virke absurd på nogle områder, men den er der for at beskytte os
selv. Er der brug for hjælp til at få formuleret en privatpolitik, eller få tænkt arbejdsgange igennem
i din forening, så står vi til rådighed Birgitte Zimling, centerleder, tlf.: 51 28 12 05.
Her kan du læse om en dame, som var blevet lovet anonymitet men ikke fik den. Kan I ikke finde
ud af at sende mails, uden at alle mailadresserne vises hos modtageren, så kig ind på
Frivilligcenteret, så lærer vi dig tricket på et øjeblik.
Persondataforordningen skal tages alvorligt.
https://www.jv.dk/kolding/Paaroerende-til-seksuelt-misbrugt-er-rystet-Kolding-Selvhjaelp-broedloefte-om-anonymitet/artikel/2678544
Her kan du læse Frivilligcenterets privatpolitik

OPLYSNING
§18 & 79 AFREGNING
Afregningen af §18 & 79 midler brugt i 2018 skal afregnes inde 1. april 2019.


Mens I alligevel afslutter regnskabet for 2018, så lav regnskabet for de midler I har modtaget i
kommunal støtte. Det er kun de midler, I har modtaget, der skal gøres rede for. Hele foreningens
regnskab kan ikke bruges. Det er vigtigt nu og for eftertiden at lave det separate regnskab, fordi alle
kan blive taget ud til kontrol både af Statens Interne Revision og af Kommunens Interne Revision.
Derfor er det lettest, hvis regnskaberne bliver lavet, mens man kan huske det.



Hvis I gerne vil have hjælp til af afregne, så bestil en tid tlf.: 54 82 00 55 til det inden 1. marts. Vi vil
rigtig gerne hjælpe men, vi kan ikke overkomme at hjælpe 30 foreninger, 3 dage før fristens udløb,
så kom i god tid.

Husk, at der ikke er afregnet, før I har modtaget en mail, og at I ikke kan søge nye midler, før der er
afregnet.

KURSUS & WORKSHOP
PLAKATVÆRKSTED - Facebook
Vil du gerne have så meget ud af dit besvær med at lave og sætte plakater op i byen, skrive
pressemeddelelser, lægge opslag op på facebook osv., så kom med i plakatværkstedet. Du er også
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velkommen selvom du ikke selv laver plakater og andet materiale, viden om virkemidler både når
man udformer, og når man skriver, er godt at have. Udnyt jeres resurser bedst mulig.
Denne gang ser vi på Facebookopslag - tips og tricks.
Send screendump af nogle af dine facebookopslag til sekr@fri-villig.dk kom på dagen og fortæl, hvad der
gik godt, og hvad der slet ikke virkede.
Signe Schneekloth, Frivilligcenteret og Ida Gro, Cand.Mag. i Dansk laver et kort oplæg og deler ud af deres
viden om facebook.

Tid: torsdag d. 21. februar kl. 16 - 18 til kaffe, te og lidt chokolade
Sted: Guldborgsund Frivilligcenter, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F.
Tilmelding: til Signe Schneekloth mail: sekr@fri-villig.dk senest 15. februar. Det er gratis at deltage
ps. Vi havde lovet et andet emne, men Ida skal flytte så det skal være nu.

- STØTTE TIL REKRUTERING AF UDSATTE BORGERE IND I FRIVILLIGE
FÆLLESSKABER
Overskriften er et af de nye krav Socialstyrelsen stiller til ansøgningen om grundfinansiering, som
Frivilligcentrene skal opstille mål for, for at opnå finansieringen. Det betyder, at vi skal hjælpe jer
foreninger med at skabe rum for udsatte, der gerne vil være frivillig. Derfor vil Socialstyrelsen
gerne undersøge, hvordan virkeligheden er, så vi kan hjælpe bedst muligt.
De - og vi beder derfor om, at så mange organisationer som muligt svarer på dette spørgeskema det gælder alle, der har frivillige, altså også idræt og kultur og fritid.
I skal kun svare på spørgeskemaet 1 gang, får I opfordringen igen i en anden mail, springer I bare
opfordringen over.
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2MY49KPD969N
Det tager ca. 10 - 15 minutter at svare og alle besvarelser behandles fortroligt. Sidste frist for at
besvare er 15. februar.
Hvis I har spørgsmål til spørgeskemaet, er I velkomne til at kontakte konsulent, Christopher Dehn
Søgaard på tlf. 5161 4608 eller mail cds@ramboll.com fra Rambøll.
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FNs 17 Verdensmål

Vi vil i Frivilligcenteret gennem året sætte fokus på, hvad vi kan gøre for at nå verdensmålene før
2025.
Lige nu vil vi arbejde for at nedsætte brugen af plastik og engangsservice i frivilligcenteret ved at
henlede opmærksomheden på, at vi kan træffe et bevidst valg.
Du kan læse mere om verdensmålene på hjemmesiden https://www.verdensmaalene.dk
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande
til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre
sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på
at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred,
sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at
opnå holdbare udviklingsresultater.
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og
fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal
reduceres.
Madspild:




I Danmark smider vi hvert år mere end 700.000 ton mad ud. Husholdningernes madspild
udgør 260.000 ton. Det svarer til 24 % af affaldet i skraldespanden.
En hustand i et parcelhus smider i gennemsnit 105 kilo mad ud om året, som kunne være
spist.
En gennemsnitlig dansk familie smider mad ud for over 3.000 kroner om året.

Mål 14: Livet i havet
14.5 Inden 2020, skal mindst 10% af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse
med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelig
information.
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