
   

  
 

Frivilligcenter Hjørring  –  februar 2019 

Nyhedsbrev 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Socialstyrelsens puljer 2019  
Puljekalender 2019 giver overblik over Socialstyrelsens forskellige 
puljer. Puljekalenderen kan du finde i Socialstyrelsens Tilskudsportal: 
https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx  

 

Skal vi søge om at få et lokalt kursus? 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har åbnet for tilmeldinger til kurser 
første halvår 2019. Se de mange tilbud på hjemmesiden: 
https://frivillighed.dk/kurser Og bemærk, at det er muligt at få kurser 
til vores lokalområde, hvis vi kan samle mindst 15 deltagere. Er din 
forening interesseret i et lokalt kursus, kan du kontakte Frivilligcenter 
Hjørring, hvor vi gerne koordinerer og hjælper med ansøgningen.  

 

Velliv Foreningen støtter lokale indsatser  
Lokale aktiviteter, der gør en forskel i dagligdagen ved at modvirke 
mentale udfordringer som ensomhed, følelsen af angst, isolation, 
mobning og chikane. Støtter lokale indsatser med op til 50.000 kr. 
og næste ansøgningsfrist er 1. maj.  

Inden Velliv kan modtage en ansøgning skal ansøger udfylde en 
anmodning om prækvalifikation. Den består af en formular med få 
felter, og har til formål at sekretariatet kan foretage en prioritering af 
relevante ansøgninger og en frasortering af ansøgninger, som 
åbenlyst ligger udenfor Vellivs indsatsområder. Frasorteringen sparer 
både ansøger og sekretariat for at bruge tid på irrelevante 
ansøgninger. Det er målet at ansøger vil modtage et svar på 
prækvalifikationen straks og senest efter 14 dage. I Frivilligcenter 
Hjørring hjælper vi gerne med både prækvalifikation og ansøgning. 

 

Frivilligcenter Hjørring afholder generalforsamling 
torsdag 28. februar kl. 19 – 21  
Alle medlemsforeninger får tilsendt invitation med dagsorden og 
bilag til generalforsamlingen, som afholdes i Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9 i Hjørring. 

Alle frivillige sociale organisationer, foreninger og netværk kan søge 
medlemskab af Frivilligcenter Hjørring. Medlemskab er gratis og 
skal tegnes senest 22. februar, for at give foreningen stemmeret på 
generalforsamlingen.  

 

Vel mødt i det frivillige sociale fællesskab!  
 

 

https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx
https://frivillighed.dk/kurser
https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/soeg-stoette/indsatsomraader/lokale-indsatser/
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Nye Frivillige FORTÆLLER 
Måske har du læst frivilligfortællinger i Vendelboposten. I den seneste 
artikel fortælles om det at være frivillig i Forsamlingsbygningen. 
På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger 
i serien Frivillige FORTÆLLER  

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

TAK for et godt DIALOGMØDE 2019 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller

