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Hjørring Kommunes pulje til frivillige sociale tiltag: §18-puljen
På Hjørring Kommunes hjemmeside kan du læse mere om §18-puljen
og betingelser for at søge tilbud til frivillige sociale aktiviteter.
Årets sidste ansøgningsfrist var 15. oktober, og i disse dage udsender
Hjørring Kommune svar på ansøgninger.
Alle, der har fået en §18-bevilling, modtager et bevillingsbrev plus
tilbagemeldingsskema i foreningens digitale postkasse. Pengene
udbetales i januar.
Alle, der har fået en §18-bevilling i 2019, skal udfylde og indsende
tilbagemeldingsskema senest ved årets udgang. Dette tilbagemeldingsskema fik I tilsendt sammen med bevillingsbrevet i november
2018. I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med at udfylde tilbagemeldingsskema. Bemærk, at der skal vedlægges et regnskab for
anvendelsen af tilskuddet.

Kursustilbud fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA)
CFSA tilbyder lokale kurser, hvilket konkret betyder, at hvis vi kan
samle 15 frivillige, som ønsker at deltage i et kursus, kan kurset
afholdes hos os. CFSA betaler underviser, mens vi selv skal sørge
for tilmeldinger, lokale og forplejning. Torsdag 12. december kan du
se hvilke lokale kurser der tilbydes og læse mere om vilkår og
ansøgningsfrist: https://frivillighed.dk/kurser/lokale-kurser
I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med ansøgningen og det
praktiske omkring afholdelse af kurset.

Kom Videre Mand
Kom Videre Mand er et forløb, hvor mænd hjælper hinanden videre.
Du kan læse mere om Kom Videre Mand i gruppeleder Carsten
Hjerresens fortælling om tilbuddet: https://www.frivilligcenterhjoerring.
dk/images/Carsten-Hjerresen-10-19.pdf
Et Kom-Videre-Mand-forløb er i gang i Hjørring, og vi forventer at starte
endnu et først i det nye år. Hvis det kan være noget for dig, er du
velkommen til at kontakte Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter
Hjørring på tlf. 24 26 40 70.
Lørdag den 18. og søndag 19. januar afholdes Kom-Videre-Mandgruppelederkursus i Frivilligcenter Hjørring: Forsamlingsbygningen i
Østergade 9 i Hjørring. Er du interesseret i at blive gruppeleder, er du
også velkommen til at kontakte Mette Jakobsen.

10 gratis licenser til Microsoft 365 til alle foreninger
FriSe er landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp. I fredags
udsendte FriSe denne gode nyhed: TechSoup samarbejder med
Microsoft om at tilbyde alle godkendte frivillige foreninger 10 gratis
licenser til Microsoft 365 Business. Microsoft 365 er en udvidet version
af Office 365. Med de gratis licenser får I, ud over den seneste Officepakke, adgang til Windows 10 og en række andre funktioner.
Er din forening interesseret i dette tilbud, er I velkomne til at kontakte
Frivilligcenter Hjørring, hvorfra vi gerne sender flere informationer om
adgangen til det gode tilbud.

Nye Frivillige FORTÆLLER
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten.
På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger.
Kig forbi hjemmesiden og læs serien Frivillige FORTÆLLER

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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