FCG Handleplan
Den nye definition for et Frivilligcenter og kriterier for at modtage grundfinansiering er udgangspunkt for
denne handleplan. Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve har valgt at følge de anbefalinger som FriSe
(Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) peger på kan være de nye kriterier for at modtage grundfinansiering
(stats og kommune tilskud).
Definition af et frivilligcenter:
Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde
– typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale
frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af
den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et
frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer
forskellige målgrupper til gavn.
Nye tildelingskriterier (2018)
Kriterie 1
Dokumentation for, at vedtægterne danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse med
repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer.
Kriterie 2
Dokumentation for en overordnet strategi eller forandringsteori for frivilligcentret med mål og opfølgning
herpå. Af mål bør der indgå følgende:
a) Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af frivillige i lokale organisationer
b) Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af udsatte borgere som frivillige i lokale
organisationer
c) Mål for mangfoldighed i medlemssammensætningen
d) Mål for facilitering af netværk for medlemsorganisationerne
Kriterie 3
Kommunal medfinansiering på minimum 50 pct. Den statslige grundfinansiering var i 2016 på 350.000 kr.
Sammenfattende for de tre kriterier har Bestyrelsen besluttet følgende:
Kriterie 1.

Bestyrelsen er bredt sammensat jf. vedtægterne med repræsentanter fra idræt, kulturelle og
sociale foreninger.

Kriterie 2.

a. Vi rekrutterer frivillige til lokale organisationer og kommunale institutioner via
Frivilligjob.dk med et særlig feed samt arrangere et rekrutterings event ifm. Frivillig Fredag.
Derudover arbejder vi med at oprette en frivilligbank i samarbejde med lokale foreninger og
erhvervslivet.
b. Vi har indgået et samarbejde med kommunen med fokus på, at understøtte rekruttering
af udsatte borgere (ensomhed, flygtninge, jobsøgende m.fl.) som frivillige gennem mentorordning, kursusaktivitet, selvhjælpsaktiviteter samt råd og vejledning.
c. Jf. vores vedtægter har vi som mål, at have en mangfoldig medlemssammensætning. Det
sker gennem vores samarbejde med Idræts- og Fritidssekretariatet og Kultur & Fritid samt
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aktiviteter som Greve Sommerfestival og Frivillig Fredag, hvor vi samler idræt,
folkeoplysende, kulturelle og sociale foreninger.
d. Facilitering af netværk sker på vores kursustilbud samt vores månedlige netværksmøder
for foreninger, hvor vi tager aktuelle emner op.

Kriterie 3. Greve Kommune yder i 2018 et tilskud på kr. 360.000,Er du interesseret i at få det store overblik henvises til FriSe hjemmeside, hvor du finder Rambøll evaluering
af frivilligcentre, Civilsamfundsstrategi, Task Force anbefalinger, Satspuljen 2018 og nye kriterier for
Grundfinansiering.

Handleplanens 4 temaer i 2018 - 21
Handleplanen er opdelt i de 4 temagrupper der blev oprettet i 2015. Planen udarbejdes med et langt sigte
(valgperioden) som justeres hvert år med konkrete indsatsområder i forhold til aktuelle aftaler og behov.
Handlingsplanen tager udgangspunkt i FCG’s kerneopgaver:





At synliggøre og udvikle en mangfoldig frivillighed, herunder rekruttering, matchning og udvikling.
At styrke foreningslivet med netværk, samarbejde og kompetenceudvikling.
At samskabe på tværs af sektorer og målgrupper.
At hjælpe udsatte grupper til at deltage i selvhjælpsaktiviteter.

Ifølge de nye kriterier skal vi beskrive vores strategiske mål for hvilken indsats vi gør for at skabe forandring
for bl.a. udsatte borgere gennem deltagelse i et aktivt foreningslivet, herunder motivere dem til at
engagere sig som frivillige. Begge vores indsatser der er målrettet hhv. flygtninge og ældre der modtager
hjemmehjælp er beskrevet i tema 3 og 4.

Tema 1: Viden og dialog
Temagruppens fokus er at synliggøre frivillighed, herunder formidle borgernes mulighed for at gøre en
forskel som frivillig i foreninger og kommunale institutioner. Temagruppen har også til opgave at initiere
temamøder og kurser der kan motivere og kompetenceudvikle deltagere i den frivillige verden.
Det gør vi:
På FCG’s hjemmeside viser vi et 4-kløver der har links til flere videoer, hvor frivillige fortæller om deres
oplevelser som frivillige. Daglige begivenheder formidles på Facebook.
Der er to forskellige pjecer der fortæller om FCG og om hvordan man bliver frivillig. Vi har et foreningsbibliotek i Borgerhuset med plakater, pjecer og foldere fra foreningerne. Vi har en kassecykel med pjecer,
plakater og flag der bruges som reklamesøjle, når vi deltagere i events i kommunen.
Til rekruttering og matchning bruger vi frivilligjob.dk og formidler gennem vores nyhedsbrev, lokalavisen og
samarbejde med IFS og kommunen.
Vi møder op til forskellige events i løbet af året, hvor vi informerer og kommunikerer om frivillighed.
Vi tænker:
Vores kommunikation til omverdenen skal ikke kun fortælle om hvem vi er eller hvad vi gør. Vi skal i endnu
højere grad fortælle, hvad man får ud af at være frivillig. Kommunikation er gentagelse og gentagelse og
gentagelse. ”En gang er ingen gang”.
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Ved kommunikation med mulige frivillige er det vigtigt at beskrive: Hvad det drejer sig om, hvor det er, og
hvor lang tid det forventes at tage. Ikke kun vente til der efterspørges frivillige, men opmuntre foreninger
og institutioner til at informere om jobmuligheder for frivillige.
Vi kan selv opspore aktiviteter i foreninger og institutioner, der kræver frivillige. ”Dem der får succes er
dem, der giver kunderne det, de endnu ikke ved de behøver”. Det kan gøres på forskellig måde.
Trykke firkløveret sammen med frivilligcenterets logo på flaget. Finde en kort sætning, der kan optræde
sammen med logoet.
Gøre figuren synlig på hjemmesiden ved at flytte den rundt og skiftevis fokusere på et af de fire ord. Den
kan også hænge på vinduet og i Borgerhusets forhal.
Fremover skrive flere artikler til lokalaviserne om det, vi gennemfører.
Det vil vi gøre i 2018:
Bestyrelsen skriver på skift læserbreve/indlæg i lokale medier om frivillighed.
Vi udsender nyhedsbreve mindst 4 gange årligt til samtlige foreninger og nyhedsbrevsmodtagere.
Invitere os selv til møde med brugere af Borgerhuset, når de er her, for at fortæl om glæden ved at være
frivillig og om vores forskellige aktiviteter, netværk og projekter. Vi tager konkrete forslag på frivillige jobs
med for, at gøre det så konkret som muligt.
Gå i dialog med ansatte i Greve Kommune om hvordan vi kan understøtte udsatte borgers lyst til at deltage
i foreningslivet som frivillig. Herunder hjælpe med at udarbejde jobannoncer og rekruttering m.v.
Forhandle med kommunen om en finansiering af www.frivilligjob.dk, til rekruttering af frivillige til
kommunale institutioner.
Kontakte andre frivilligcentre for inspiration om dialog og projektsamarbejde.
Holde Frivillig Fredag på gymnasiet for at synliggøre og motivere unge til, at engagere sig i frivilligt arbejde.
”Gør dit CV glad”.
Lave en samlet indsats på Roskildefestivallen med centrene fra Roskilde og Solrød. Hjælpe med en aktivitet,
hvor vi samtidig kan fortælle om frivillighed.

Tema 2: Netværk mellem foreninger:
Temagruppens kerneopgaver er at faciliterer netværk mellem foreninger i Greve Kommune.
Det gør vi:
I samarbejde med IFS tilbyder vi alle foreninger kompetenceudvikling, viden og erfaringsudvikling samt
netværk gennem kurser og temadag. Der udarbejdes et kursuskatalog der følger foreningernes årshjul.
Den næstsidste tirsdag i måneden inviterer vi borgere til inspirationsmøde om aktuelle emner med lokale
debattører.
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Vi har rekrutteret frivillige fra Hemingway og Blixen samt gymnasiet til Greve Atletiks Skole OL, Kræftens
bekæmpelses ”Stafet for livet”, Opera i Hedeland, Greve Sommerfestival for at hjælpe med praktiske
opgaver og netværke.
Vi deltager i større events/arrangementer i kommunen hvor vi synliggøre FCG og formidler relevante
budskaber om frivillighed. Herunder at være i dialog med foreninger om hvordan vi kan hjælpe dem.
Den 10. juni afholdt vi i samarbejde med Den Musiske Skole, Ungdomsskolen, Kultur & Fritid og IFS Greve
Sommerfestival, der bestod af markedsplads med foreningsstande, musik og forplejning samt meget andet.
Vi tænker:
Vi skal have et tættere samarbejde med vores medlemsforeninger og høre hvilke forventninger de har til
FCG i forhold til deres fremad rettede opgaver og visioner.
Vi vil gerne i dialog med foreningernes bestyrelser og medlemmer om hvordan de kan ”brande” deres egen
forening ved at deltage i andre foreningers aktiviteter som frivillige. Især foreninger der selv har brug for
hjælp til større arrangementer eller på anden måde kan have gavn af at samarbejde med andre foreninger.
Kursustilbud og inspirationsmøderne har ikke haft den tilslutning fra foreninger som IFS og FCG havde
forventet og derfor skal vi i dialog med foreninger om hvordan vi kan forbedre vores tilbud og mulige
projekter.
Derfor tænker vi, at bestyrelsesmedlemmer i løbet af året tager kontakt til medlemsforeninger og senere
andre relevante foreninger for, at invitere dem på en kop kaffe og en snak.
Det vil vi gøre i 2018:
Vi kontakter alle vores medlemsforeninger for at få en snak om forventninger og muligt samarbejde og
forventer at indgå mindst 5 samarbejdsaftaler.
Vi udarbejder et nyt kursuskatalog i samarbejde med IFS gældende for 2018/19.
Minimum 4 gange årligt inviterer vi borgere til inspirationsmøde om aktuelle emner med lokale debattører.
Vi deltager i større events/arrangementer i kommunen, hvor vi synliggøre FCG og formidler relevante
budskaber om frivillighed. Herunder at være i dialog med foreninger om hvordan vi kan hjælpe dem. Der er
fastlagt Sundhedsdag i Greve Nord projektet, Kulturdag på Biblioteket, Greve Sommerfestival og Stafet for
livet.

Tema 3: Samarbejde mellem foreninger, kommune og erhverv:
Temagruppens kerneopgave er at sætte fokus på mulighederne for samskabelse. Herunder med fokus på
udsatte grupper. Det handler det om at deltage og være synlig der hvor vi kan italesætte mulighederne. Her
tænkes på foreninger på tværs, foreninger og kommunen, foreninger og erhverv og et kryds af det hele.
Det gør vi:
Vi er blevet medlem i Greve Solrød Erhverv og har deltaget i flere møder samt bidraget med oplæg til deres
strategi.
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Vi har hentet inspiration hos Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde om samskabelse og er i
dialog med Greve Solrød Erhverv og kommunen om hvordan vi kan finde fælles fodslaw. Sammen har vi
deltaget i Frivilligbørs hos Frivilligcenter Roskilde.
Vi har gennemført den første Greve Sommerfestival med stor succes og positiv respons fra både erhverv,
kommune og foreninger.
Vi tænker:
Arrangere møder mellem vores medlemsforeninger og Solrød/Greve Erhverv ved at stå for et
medlemsmøde i Greve Borgerhus.
Målrette konkrete opgaver i samskabelse mellem foreninger og kommune (ældreområdet, jobcenter og
familiecenter )
Frivilligbørs i forbindelse med Frivillig Fredag
Vi gør en særlig indsats for at flygtninge også bliver integreret i foreningslivet. Både som medlemmer og
som frivillige.
Det vil vi gøre:
I juni 2018 gennemfører vi Greve Sommerfestival i samarbejde med kommunens Kultur & Fritid/Den
Musiske Skole og Idræts- og Fritidssekretariatet, hvor der vil være en mangfoldig blanding af foreninger,
kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder på en markedsplads med musik, underholdning,
opvisninger, boder, workshops og et stort udbud af mad- og drikkevare.
Vi vil indgå i et tæt samarbejde med Greve Solrød Erhverv om at gennemføre en Frivilligbørs i forbindelse
med Frivillig Fredag. Inden da er vi værter ved en af erhvervsklubbens møder, hvor vi fortæller om
arrangementet og rekrutterer deltagere.
Samtidigt Invitere vi vores medlemsforeninger til en workshop om hvordan vi kan samarbejde med Greve
Erhverv og giver dem redskaber til hvordan de kan sælge deres budskaber bedst muligt på Frivilligbørsen.
Indgå i dialog med Greve Kommune om hvordan vi kan understøtte frivillighed i de kommunale
institutioner, herunder have særlig fokus på følgende udsatte grupper.
a. Gøre en særlig indsats for 130 flygtninge gennem projekt ”Fritidsliv til alle” med særlig fokus på at
introducere flygtninge til foreningslivet. Vi har ansat en projektleder der har til opgave i 2018 at
udvikle en foreningsguide med hjælp af frivillige der hjælper flygtninge med at blive medlem af en
forening, herunder engagere sig som frivillig.
b. Gøre en særlig indsats for 350 ældre der modtager hjemmehjælp gennem projekt ”Jeg føler mig
ikke alene”. Projektet skal hjælpe målgruppen ud blandt andre i en aktivitet. Hvis målgruppen ikke
kan komme ud af eget hjem er intentionen, at understøtte etablering af en aktivitet i hjemmet eller
i nærmiljøet som målgruppen kan deltage i.
c. Gøre en særlig indsats i samarbejde med Jobcentret for at finde frivillige jobmuligheder for særligt
udsatte borgere der er jobsøgende bl.a. på særlige vilkår.
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Tema 4: Selvhjælpsaktiviteter
Mødestedet, hvor borgere kan mødes hver tirsdag og onsdag formiddag, er vores eneste selvhjælp
aktivitet. Bestyrelsen har intentioner om at udvikle tilbuddet til flere borgere/målgrupper der ønsker at
deltage i samtalegrupper.
Vi tænker:
Både kirkerne, gymnasiet og kommunen hver især har forskellige tilbud til borgere i sårbare situationer og
derfor henviser vi borger til de allerede eksisterende tilbud.
Vi har et samarbejde med Alzheimerforeningen om tilbud til pårørende og afholdte en temadag med
deltagelse fra andre kommuner, hvor vi udvekslede erfaringer og samarbejde. Det overvejer vi at gentage
med flere foreninger som fx Hjerneforeningen og Bedre Psykiatri som vi i forvejen har et samarbejde med.

Det vil vi gøre:
Vi har ikke overblik over om alle patientforeningerne har et lignende lokalt tilbud til deres medlemmer og
vil derfor i 2018 iværksætte en undersøgelse af dette.
I 2018 vil selvhjælpsaktiviteter indgå i vores samarbejde med kommunen om projekt ”Jeg føler mig ikke
alene” hvor frivillige etablere selvhjælpsgruppe i umiddelbar nærhed af målgruppens bopæl.
Godkendt på bestyrelsesmøde den 6. febr. 2018

Budget 2018

Indtægt

Tilskud fra Greve Kommune
Tilskud fra Stat
Kontingent
PUF
TrygFonden
Personaleudgifter (Hugo, Nicoline og Anne)
Driftsudgifter (Kontor, møder, kursus, m.v.)

360.000,350.000,2.000,250.000,326.072,-

Resultat

1.288.072

Årsafslutningskonto

Udgift

1.100.000,130.000,1.230.00058.072,-
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