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FÆLLES OM
FRIVILLIGHEDEN
Frivilligcentrene gør en forskel. For foreningen, der har brug for hjælp til bestyrelsesarbejdet
eller rekruttering af frivillige. For den frivillige, der ønsker at udfordre sine kompetencer og
udvide sit netværk. For borgeren, der har brug for hjælp i hverdagen eller støtte, når livet
gør ondt.
Frivilligcentrene skaber rammer og rum for dialog og nye partnerskaber og bidrager til social
forandring og sammenhængskraft ved at samle borgere, foreninger, kommuner og virksomheder om lokale og landsdækkende sociale udfordringer.
Frivilligcentrene hjælper nye frivillige idéer og initiativer i gang og tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og netværk til det lokale foreningsliv.
Med et unikt overblik over den lokale frivillighed og indblik i den frivillige verden hverver,
matcher og formidler frivilligcentrene frivillige og foreninger og gør det lettere for borgere
at finde hjælp og støtte i den frivillige verden.
Som frivillighedens infrastruktur i hele landet kæmper frivilligcentrene i samlet flok for at
give frivilligheden de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder.
Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for
at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.
Frivilligcentrene skaber, styrker, synliggør og hjælper fællesskaber på vej, fordi vi tror på
fælleskabet som skabende kraft – særligt i lokalområdet. Og vi tror på frivilligheden som et
af de vigtigste grundlag for fælleskabet. At vi engagerer os i hinanden og vores lokalsamfund og sammen investerer tid og energi på at skabe en bedre hverdag og verden for os alle
sammen.
At blive en del af et fælleskab handler ikke kun om at blive inkluderet, men også at tage et
ansvar for sig selv, andre og sit nærmiljø.
Frivilligcentrene byder nye borgere, nye muligheder og nye initiativer indenfor, og med
denne rapport inviterer vi dig til at tage del i det mangfoldige fællesskab.

God læselyst

Aarhus april 2016
Casper Bo Danø
Sekretariatsleder i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark
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FAGLIG KONSULENTBISTAND TIL FORENINGER

5.009 gange har frivilligcentrene ydet faglig
konsulentbistand til de lokale foreninger i 2015,
blandt andet om fundraising, rekruttering
og det gode bestyrelsessamarbejde.
Frivilligcenter Ikast-Brande har fx rådgivet
foreninger 209 gange i 2015.

5.009
5.009
5.009

FAGLIG KONSULENTBISTAND TIL NYE INITIATIVER

Frivilligcentrene vejleder nye initiativer om foreningsstiftelse,
vedtægter og forankring i lokalsamfundet, og i 2015 skete
det 1.447 gange. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal har fx
rådgivet 21 nye initiativer i 2015.

1.447
1.447
1.447

56.697
56.697
56.697
LOKALEUDLÅN

56.697 lokaleudlån på et år.
Frivilligcentrene har givet mange
foreninger og brugere et sted at være
i 2015. Fx har Frivilligcenter Silkeborg
lånt lokaler ud 1.333 gange i 2015

// Frivillige byder flygtninge
velkomne i fællesskab
SORØ 100 flygtninge kom i
2015 til Sorø Kommune fra
krigshærgede lande, og de
lokale frivillige foreninger
stod i samarbejde med kommunen klar til at byde de nye
borgere velkomne.

Frivilliggruppe i Sorø.
Desuden står Frivilligcenter
Sorø bag en folder om de
frivillige initiativer, der skal
gøre det lettere at være med
til at give flygtningene en
god start.

Som bindeleddet mellem
den frivillige verden og de
kommunale
institutioner
spiller Frivilligcenter Sorø
en vigtig rolle i koordineringen af samarbejdet, når de
nye borgere skal lære sproget, finde bolig, starte uddannelse og integreres i
lokalsamfundet.

”Vi kender de lokale frivillige
foreninger, og vi er selv en
del af civilsamfundet. Derfor kan vi på en anden måde
end kommunen være med til
afstemme forventningerne
og styrke samarbejdet i den

Med etablering af en samarbejdsgruppe bestående
af repræsentanter fra Røde
Kors, Dansk Flygtningehjælp, Venligboerne, Arabisk
Modermålsforening,
Afrikansk forening i Sorø, Frivilligcenter Sorø og Sorø Kommune er indsatsen blevet
mere fokuseret.
Det oplevede de hos Dansk
Flygtningehjælps
Frivilliggruppe i Sorø: ”Tidligere
kunne vi godt blive frustrerede over den manglende
forståelse i kommunen for
vores arbejde og vilkår i den
frivillige verden, men siden har vi oplevet en ændret
holdning til værdien i det
frivillige arbejde, og der har
frivilligcentret spillet en vigtig rolle i at få etableret et
godt samarbejde på tværs af
foreninger og kommunen,”
fortæller Mogens Sckerl, der
er tidligere kontaktperson
i Dansk Flygtningehjælps

“Vi har oplevet en ændret
holdning til værdien i det
frivillige arbejde”
fælles indsats. Det gælder
om at samle alle de gode
kræfter,” fortæller Lone Lisborg, leder af Frivilligcenter
Sorø.
Og lyst til at hjælpe er der
nok. På et fælles informationsmøde med 90 deltagere meldte hele 56 sig efterfølgende som frivillige i
et af de mange initiativer,
der skal byde flygtningene
velkomne i Sorø.
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// Den digitale
foreningshåndbog
HADSUND Hvilke punkter
skal med i vedtægterne?
Hvordan forholder det sig
med forsikring af frivillige?
Hvor finder vi børneattester,
og hvordan er det nu med
tegningsreglerne?
Foreningslivet kan være forvirrende, og hos Frivilligcenter Mariagerfjord har de
derfor oprettet en digital
foreningshåndbog, hvor der
er hurtig hjælp at hente online – både i forhold til oprettelse af nye foreninger og i
forhold til den almene drift.
”Hver eneste gang vi støder
på et nyt spørgsmål, der relaterer sig til foreningslivet,
opretter vi en post i Foreningshåndbogen på vores
hjemmeside. Det skal være
nemt at finde svar på de
mest gængse spørgsmål.
Samtidig frigiver vi tid og
ressourcer til mere komplicerede forespørgsler og
udvikling af nye projekter
til gavn for den lokale frivillighed,” fortæller leder af
Frivilligcenter Mariagerfjord
Tommy Sørensen.
Foreningshåndbogen er digital, og det er en vigtig del af
strategien for Frivilligcenter
Mariagerfjord, der det sidste
års tid har haft fokus på videreudvikling af deres hjemmeside.
Socialvejviseren, som er en
oversigt over de lokale frivillige sociale organisationer
og foreninger er blevet udbygget,
kursuskalenderen
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opdateres løbende med interne og eksterne aktiviteter
og et samlet overblik over
kommunale projekter, politikker og tilskudsmuligheder skal gøre det nemmere
at drive frivillige foreninger i
Mariagerfjord.

“Det skal være nemt at
finde svar på de mest
gængse spørgsmål.“
”Vi prioriterer at være til
stede online som et digitalt frivilligcenter og samler informationer om frivilligheden her,” fortæller
Tommy Sørensen.

// Kapacitetsudvikling for
minoritetsforeninger
GREVE I samarbejde med
Frivillignet, en del af Dansk
Flygtningehjælp, inviterede
Frivilligcenter Greve i 2015
etniske minoritetsforeninger
til et kursusforløb. Kursets
formål var at styrke foreningernes viden om det danske foreningsarbejde.

Ni etniske minoritetsforeninger tilmeldte sig forløbet,
der strakte sig over otte kursusgange, hvor de deltagende foreninger konkret arbejdede med forbedring af
deres mission, vision, strategiske mål, fundraising og samarbejdspartnere.

”Er du ikke vokset op som
en del af den danske foreningstradition, kan det være
svært og kompliceret i at
finde rundt i tilskudsordninger og vedtægtsændringer. Derfor ville vi give
en række etniske minoritetsforeninger et særligt forløb
med fokus på viden og værktøjer,” fortæller Hugo Tietze,
centerleder i Frivilligcenter
Greve.

Kursusrækken var tilrettelagt
af Faisal Majeed Khiljee fra
Frivillignet, som er en del
af Dansk Flygtningehjælp,
med et særlig fokus på de
udfordringer, minoritetsforeningerne ofte møder.

handlingsplaner. Minoritetsforeningerne er ofte også
udfordret på kontakten og
samarbejdet med kommunen,” fortæller Faisal Majeed
Khiljee fra Frivillignet.
Kursusforløbet for de etniske minoritetsforeninger i
Greve afsluttes i foråret 2016.
Lignende forløb er igangsat i
Hillerød, Horsens, Høje Taastrup og Kolding.

”Ofte er der tale om ildsjæle,
der brænder for deres sag,
men som ikke får skrevet
alt det ned, som de kan og
vil. De mangler struktur og
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Frivilligcentrene
Øger omfanget af det frivillige arbejde
Frivilligcentrene
Gør det lettere at blive frivillige
Frivilligcentrene
Gør det lettere at være frivillig
Frivilligcentrene
Gør det lettere at finde hjælp og støtte i
de frivillige foreninger

8.861
8.861
8.861
FORMIDLING AF FRIVILLIGT ARBEJDE

8.861 borgere henvendte sig i 2015 direkte til
frivilligcentrene for at finde et frivilligt job.
Frivilligcenter Viborg har fx formidlet frivillige
jobs til 169 borgere i 2015.

13.166
13.166
13.166
STØTTE OG HJÆLP TIL BORGERE

Med et unikt overblik over det lokale
foreningsliv har frivilligcentrene gjort
det lettere at finde støtte for 13.166
borgere i 2015. Rødovre Frivilligcenter
har fx rådgivet 202 borgere i 2015.

5.327
5.327
5.327
SYNLIGGØRELSE AF FRIVILLIGHED

Frivilligcentrene deltog i eller arrangerede
5.327 aktiviteter, der havde til formål
at hylde og synliggøre frivilligheden.
Frivilligcenter Tønder havde fx 79 aktiviteter
til synliggørelse af frivilligheden i 2015.
HJEMMESIDEBESØG

I 2015 steg antallet af besøg på
frivilligcentrenes hjemmesider med
49 procent i forhold til 2014 til i
alt 470.322 besøg. Frivilligcenter
Lolland havde fx 11.884 besøg på
frivilliglolland.dk i 2015.

470.322
470.322
470.322

// Fokus på formidling af
frivillighed
AARHUS
”Hvordan
kan
vi gøre frivilligsamtalerne
endnu bedre?”. Sådan lød
spørgsmålet i Frivilligcenter
Aarhus i efteråret 2015, og
snart efter var ideen om et
formidlingsteam født.
Med 239 afholdte frivilligsamtaler i 2015 har Frivilligcenter Aarhus særdeles stor
erfaring med samtalerne,
men bag oprettelsen af
teamet, der består af både
frivillige og ansatte, lå et ønske om at fokusere og styrke
indsatsen med at synliggøre
og formidle frivillige jobs og
aktiviteter. Og allerede efter
få måneder kan holdet bag
frivilligsamtalerne mærke en
forskel.

”Vi har et øget fokus og
en anden bevidsthed om
hvordan vi afholder, strukturerer og sikrer en god dialog
i frivilligsamtalerne. Vi taler
mere om de gode historier, og hvordan vi kan sætte
dem i spil,” fortæller Gitte
Brandt Eriksen, sekretariatsmedarbejder i Frivilligcenter
Aarhus med ansvar for frivilligsamtalerne.

målsætning om at komme
ud til så mange medlemsforeninger som muligt.

Samtalerne med potentielle
frivillige, der skal afdække interesser og kompetencer, er
en af frivilligcentrets kerneopgaver og en tidskrævende
af slagsen. For at sikre det
rette match mellem frivillig
og forening har frivilligcentret desuden en strategisk

Formidlingsteamet mødes
en gang om måneden og har
med hjælp fra en studerende på MindJuice Teamcoachuddannelsen formuleret
visionen; “Vi skaber mening,
livsglæde og livskvalitet for
den frivillige, modtageren og
os selv”.

”Vi vil gerne ud og besøge
dem, så vi bedre kan præsentere foreningerne for de frivillige, men også så vi får et
bedre kendskab til hvilke
typer af frivillige, de søger
og ønsker at hverve,” siger
Gitte Brandt Eriksen.
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// ”Fordi det gør mig glad”
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SVENDBORG Det var ønsket
om at starte en kurdisk forening, der første gang bragte
Fatima Mamo i forbindelse
med Frivilligcenter SydfynKontakt mellem mennesker.
Behovet for et fællesskab for
kurdiske flygtninge havde
Fatima Mamo selv oplevet,
da hun sammen med mand
og tre børn ankom til Danmark i 2011. Men det var ikke
let at finde hoved og hale i
foreningsstiftelse, NEM ID og
ansøgningsfrister.
Med hjælp og støtte fra frivilligcentret blev foreningen
etableret i 2015, og i samme
ombæring blev Fatima Mamo
engageret i en lang række af
frivilligcentrets øvrige projekter, blandt andet som tolk

i forskellige sammenhænge
og som frivillig i Svendborgs
internationale mødregruppe
Mamma Mia.

fotos fra de mange forskellige arrangementer, som Fatima Moma har været involveret i.

”Fordi det gør mig glad,” lyder svaret prompte, da Fatima bliver spurgt, hvorfor hun
har valgt at bruge så mange
frivillige timer i det sydfynske foreningsliv. Derudover
peger hun på, at det store
frivillige engagement også
har andre fordele.

Senest var det den kurdiske
nytårsfest Newroz, der blev
fejret ved forårsjævndøgn
20. marts på Svendborg
Bibliotek med folkedans, taler ved viceborgmester og
byrådsmedlemmer og et
væld af kurdiske retter.

”Hvis jeg bare sad derhjemme, havde jeg jo haft
svært ved at lære sproget,”
erklærer Fatima Mamo, mens
hun sammen med kommunikationsarbejder
Frances
Fischer fra Frivilligcenter
SydFyn – Kontakt mellem
Mennesker bladrer igennem

Den
kurdiske
forenings
formål er at hjælpe kurdiske flygtninge til at blive
aktive borgere i deres nye
lokalsamfund og tilbyder
blandt andet cafémøder i
frivilligcentret samt modermålsundervisning.

// Fremtidens frivillige
NØRREBRO Da Nørrebro
Lilleskole ønskede at sætte
frivillighed og medborgerskab på skoleskemaet for eleverne fra 6.-8. klasse, var det
oplagt at indgå et samarbejde med Frivilligcenter
SR-Bistand.
I fællesskab udviklede skolens lærere og ansatte på
frivilligcentret et projektforløb, der først bestod af
oplæg om frivillighed og
medborgerskab og dernæst
en otte ugers projektperiode, hvor eleverne en dag
hver uge udførte frivilligt
arbejde i det lokale foreningsliv eller arbejdede med
deres eget frivillige projekt
på frivilligcentret.

”Det var både festligt og
lærerigt at have elever fra
Nørrebro Lilleskole som frivillige. De var interesserede
og umiddelbare og havde et
godt parløb med vores faste
frivillige,” fortæller Henrik
Olsen, udviklingskonsulent i
FødevareBanken.
De unge frivilliges umiddelbarhed gjorde også indtryk
på de ansatte hos Frivilligcenter SR-Bistand.

”Eleverne var hurtige til at
følge op på et initiativ og
ofte uden, at der blev lagt
planer for arbejdet. På den
måde har vi fået viden om,
hvordan den næste generation af frivillige arbejder
og ser på medborgerskab
med et langt mere dynamisk
og umiddelbar realiserende vinkel,” fortæller Lenette
Ea Vacher fra Frivilligcenter
SR-Bistand.

Ved at introducere eleverne til de lokale frivillige
tiltag skulle de opleve og
lære, hvordan de selv havde
mulighed for at bidrage til en
forbedring af nærmiljøet.
”Vi fik vi mulighed for at afprøve metoder og teknikker i
arbejdet med en målgruppe,
som er yngre, end den vi
normalt arbejder sammen
med,” fortæller leder af Frivilligcenter SR-Bistand Lenette Ea Vacher.
Med udgangspunkt i frivilligcentrets store kendskab
til lokale foreninger og projekter blev der udvalgt seks
forskellige initiativer for at
vise så bredt et udsnit af det
frivillige arbejde som muligt;
FødevareBanken, Folkekirkens Nødhjælp, ByOasen,
Cafeen Skjolds Plads, Mellemfolkeligt Samvirke og Cafe
Retro.
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Frivilligcentrene
Øger den sociale sammenhængskraft
Frivilligcentrene
Bidrager til en helhedsorienteret social indsats
Frivilligcentrene
Skaber nye samarbejdsmuligheder
Frivilligcentrene
Skaber bedre netværk på tværs af

foreninger, erhvervsliv og kommuner

MEDLEMSFORENINGER

De 60 frivilligcentre, der modtager
grundfinansiering, har i alt 4.413
medlemsforeninger og er dermed
solidt forankrede i det lokale
foreningsliv. Frivillighuset Vindrosen i
Esbjerg har fx 142 medlemsforeninger.

4.413
4.413
4.413
KOMMUNAL MEDFINANSIERING

For at modtage grundfinansiering
skal et frivilligcenter modtage
mindst 350.000 kroner i kommunal
medfinansiering. Dette krav er
opfyldt, da frivilligcentrene i
gennemsnit modtog 530.000
kroner fra deres respektive
kommuner i 2015.

530.000
530.000
530.000

1.104
1.104
1.104

NETVÆRKSAKTIVITETER

1.104 aktiviteter og arrangementer med fokus
på samarbejde og netværk mellem foreninger
har frivilligcentrene afholdt i 2015. Frivilligcenter
& Selvhjælp Haderslev har fx afholdt 23
netværksaktiviteter i 2015.
KURSER

I 2015 blev der afholdt 597 kurser, workshops og temadag
i frivilligcentrene, hvor medlemsforeningerne blandt andet
blev klogere på forsikring af frivillige, fundraising og
facebook. Frivilligcenter & Selvhjælp Albertslund har fx
afholdt 27 kurser og temadage i 2015.

597
597

// Sammen om sundhed
GENTOFTE ”Jeg har fået
kropskontakt, energi og livsgnisten tilbage.” Så rosende
lyder evalueringen fra en af
deltagerne på projektet ’Aktivt medborgerskab og sundhed’, der i 2015 blev igangsat i et samarbejde mellem
Frivilligcenter & Selvhjælp
Gentofte og Forebyggelse &
Sundhedsfremme i Gentofte
Kommune.
Forebyggelseschefen havde
ved en tidligere lejlighed
været
forbi
Hemingway
Club, frivilligcentrets klub
for mænd 60+, der tilbyder
fællesskab og aktiviteter. Da
kommunen ønskede at sætte
fokus på motion, kost og
livsstil hos netop denne aldersgruppe, faldt valget helt
naturligt på Frivilligcenter &
Selvhjælp Gentofte som samarbejdspartner, hvor det
var oplagt at inddrage frivilligcentrets herreklub.

oprindelige plan.
Tidligere sundhedsinitiativer
i kommunen har vist, at nok
forbedrer deltagerne deres
sundhedstilstand i projektperioden, men de falder
også hurtigt tilbage i gamle
dårlige vaner.
Med forankringen i de lokale
frivillige initiativer er der skabt større chance for at vedligeholde den sunde livstil,
da frivilligcentrets klubber

også fortsat vil have fokus
på sundhed. Og de første
resultater taler deres tydelig
sprog; fire ud af fem deltagere er efter seks måneder
fortsat fysisk aktive.
”Flere gange om ugen ved
Bernstorff Slot kan du møde
en gruppe friske motionister
anført af frivillige, der udover
at få sved på panden også
nyder det gode fællesskab
og samvær” fortæller Malene
Brandt.

”Samtidig etablerede vi på
opfordring en ny klub for
kvinder under navnet Blixen,
og frivilligcentret bistod ved
markedsføring og rekruttering af deltagere af begge
køn til sundhedsprojektet,”
fortæller Malene Brandt, leder af Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte.
Udfordringen lød på 10.000
daglige skridt, en ugentlig træningstur, kostplan og
deltagelse i arrangementer og samtaler, og målet
var lavere vægt, taljemål
og blodtryk. Interessen for
at deltage viste sig at være
så stor, at projektet måtte
forlænges ud over den
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// Et frivilligt folkemøde
ODENSE Frivilligheden skal
fejres! Det mener de i al fald
i Frivilligcenter Odense, der
7. november 2015 inviterede foreninger, frivillige, politikere og borgere til Frivilligt Folkemøde i Seniorhus
Odense. Anledningen var
frivilligcentrets 25 års jubilæum, men i stedet for en
traditionel reception med
kage havde centret valgt en
anden måde at markere jubilæet på.
”Vi ville gerne lave noget,
der rakte ud over os selv, og
derfor besluttede vi os for en
fælles fejring af frivilligheden
i det lokale foreningsliv,”
fortæller Jess Kahr, leder af
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Frivilligcenter Odense
Kage var der dog stadigvæk på det frivillige
folkemøde, men derudover
bød programmet på foredrag
ved
kultursociolog
Emilia Van Houen og debat
om fremtidens frivillighed.
Foreningsdating, filosofisk
lounge og workshops om
mangfoldighed i foreningslivet var også en del af festlighederne, og derudover
var der musikalske indslag
og underholdning ved komiker Sebastian Dorset.
På gæstelisten og blandt
debatpanelets
deltagere
var også lokale politikere,

og alle medlemsforeninger
blev tilbudt en stand, hvor
de kunne synliggøre deres
projekter og tilbud og måske
finde nye frivillige.
”Vi ville gerne inspirere og
opkvalificere vores medlemmer med et bredt og varieret
program, og samtidig var
det en oplagt mulighed for
at skabe netværk og synlighed,” fortæller Jess Kahr
om
arrangementet,
der
var så stor en succes, at
planlægningen til Frivilligt
Folkemøde 2016 allerede er
gået i gang.

// Frokost og fællesskab

ROSKILDE Der er duge, levende lys og servietter på
bordene, når Cafe Smil hver
onsdag og hver torsdag
slår dørene op til frokost
og fællesskab i henholdsvis
Solparkens og Ringparkens
beboerhuse i Roskilde Kommune.
Menuen varierer fra uge
til uge. Råvarerne leveres
nemlig af FødevareBanken,
der modtager overskudsfødevarer fra producenter
og supermarkeder. Måske
er emballagen forkert eller
pakken bulet, så varerne er
usælgelige. I stedet bliver
maden delt ud til frivillige
foreninger og velgørende
organisationer.
Kokkene og serveringsper-

sonalet i Cafe Smil, der hver
uge kreerer lækkerier af
overskudsmaden, er alle frivillige. Prisen er 35 kroner for
to retter, kaffe og hyggeligt
samvær, og hver uge slår
knap 100 ældre borgere vejen forbi Cafe Smil.
Det startede lidt tilfældigt,
men voksede sig hurtigt
stort, og i 2016 forventer
foreningen bag Cafe Smil at
åbne flere frokostrestauranter i beboerhuse i kommunen
med det formål at skabe
gode rammer for et varmt
måltid mad og socialt samvær.

for mødet mellem mennesker,” fortæller Ejner Jensen,
formand for Frivilligcenter
Roskilde, som er en af initiativtagerne bag Café Smil.
Cirka 60 frivillige er engageret i foreningen, der er et
samarbejde mellem Frivilligcenter Roskilde, Ældre
Sagen, Ældre hjælper ældre,
Roskilde Ældre Motion og
det boligsociale team i Boligselskab Sjælland.

”Ensomhed lader sig næppe
udrydde, men vi kan gøre
noget for at mildne den ved
at skabe gode muligheder
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OM RAPPORTEN
Stærke og mangfoldige civilsamfund, hvor alle har mulighed for at
yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte – det er, hvad 69
frivilligcentre hver dag landet over arbejder for.
Den konkrete effekt af et frivilligcenter kan opdeles i tre hovedpunkter:
•
Frivilligcentrene styrker kvaliteten og mangfoldigheden af
det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere
frivillige foreninger og initiativer og hjælpe nye i gang.
•
Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde,
letter adgangen til den frivillige verden og gør det nemmere
at blive og være frivillig og lettere at finde hjælp og støtte i
de frivillige foreninger.
•
Frivilligcentrene skaber social sammenhængskraft og en
helhedsorienteret social indsats ved at facilitere nye netværk
og styrke samarbejdet på tværs af foreninger, erhvervsliv og
kommuner.
I 2015 modtog 60 frivilligcentre grundfinansiering fra Social- & Indenrigsministeriet. Denne rapport er udarbejdet af Frivilligcentre
& Selvhjælp Danmark med udgangspunkt i frivilligcentrenes registreringsdata for 2015 for at skabe overblik over frivilligcentrenes
aktiviteter og resultater.
Foreningsservice, netværk foreningerne imellem og formidling af
frivilligt arbejde er blandt de kerneopgaver, frivilligcentrene skal
kunne dokumentere for at modtage grundfinansiering. Desuden
skal frivilligcentrene dokumentere lokal forankring i form af kommunal medfinansiering og et minimum af 20 medlemsforeninger.
Historierne i denne rapport er udvalgt, så de repræsenterer diversiteten og bredden i frivilligcentrenes opgaver og aktiviteter og
samlet illustrerer den store værdi, frivilligcentrene bidrager med til
deres lokalsamfund.

