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1.Projektets formål 

 
Projektets formål 
Formålet med ansøgningen er at, skabe mulighed for udvikling og etablering af et 
frivillighedscenter i Aabenraa Kommune.  
 
Frivillighedscentret skal understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde og udvikle fremtidens 
frivillighed i fællesskabelse med borgerne i kommunen. Fremtidens frivillighed er en ressource 
der bliver afgørende i forbindelse med udvikling af et aktivt medborgerskab. Et aktivt 
medborgerskab er en forudsætning for, at vi kan bevare og udvikle kommunen og 
bæredygtige lokalsamfund.  Frivillighedscentret skal gøre det naturligt og nemt for borgerne at 
være aktive og deltagende i frivillige foreninger og interessefællesskaber, organisationer og 
lokale grupper. Det er de steder, hvor vi kan lære hvordan og få erfaring med hvad aktiv 
medborgerskab kan give og skabe af værdi.   
 
Frivillighedscentret skal gå foran og vise vejen ind i fremtiden. Det kræver at vi udvikler vores 
nuværende frivillighed, går målrettet til værks og sætter en tydelig retning, som er 
meningsfuld for borgerne og lokale aktører. Frivillighedscentret skal medvirke til at mobilisere 
alle potentielle frivillige ressourcer og bringe dem i spil på en ny måde. Frivillighedscentret skal 
med andre ord udfordre den måde vi gør det på i dag og, bane vejen for en ny frivillighed i 
fremtiden.   
 
Baggrunden for ansøgningen er, at der i Social og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune er 
godkendt en politik på handicap- og ældreområdet som indeholder mål om at understøtte og 
fremme frivilligt arbejde. Som led i at realisere de politiske mål har der været afholdt en 
borgerworkshop den 5. oktober 2015 med 110 deltagere. Formålet var at udtænke og 
formulere aktiviteter indenfor overskriften ”Den aktive borger og fællesskabet”. Workshoppen 
resulterede i, at der blev nedsat en række arbejdsgrupper, der under forskellige emner 
arbejder med frivillighed. En af hovedbudskaberne fra workshoppen er, at der er behov for 
flere frivillige i kommunen og mobilisering af unge og ressourcestærke borgere til det frivillige 
arbejde. På denne baggrund har Social og Sundhedsudvalget på sit møde den 4. november 
2015 godkendt, at der ansøges om støtte til etablering af et frivillighedscenter og den 
nødvendige kommunale medfinansiering.  
 
I politikkerne for handicappede og ældre står der, at ”Aabenraa Kommune ønsker, at borgerne 
deltager i aktiviteter i lokale fællesskaber og tager ansvar for deres egen og andres velfærd, 
sundhed og trivsel.” Derfor ønsker Byrådet at fokusere på tre indsatsområder: At skabe 
sammen, De frivillige og Fællesskaber. Der står endvidere, at Aabenraa Kommune vil arbejde 
aktivt for at den frivillige indsats får de bedst mulige betingelser, at flere borgere engageres i 
frivilligt arbejde, og at de frivillige organisationer oplever, at kommunen lytter til dem og 
værdsætter både deres arbejde og synspunkter. 
 
Frivilligcenter Aabenraa formål:  
Frivillighedscentret skal understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde og udvikle fremtidens 
frivillighed i fællesskabelse med borgerne i kommunen.  
 
 
Formålet omsættes i to sæt målsætninger som bygger på de godkendte politikker. 



Side 4 af 14 

 

 
Målsætninger for at understøtte eksisterende frivillighed er at: 
• Den frivillige indsats får de bedst mulige betingelser, så frivilligheden styrkes og udvikles.  
 
• At flere borgere i Aabenraa Kommune engageres i frivilligt arbejde, og at yngre 

generationer også engageres. 
 
• At være bindeled til de frivillige organisationer der skal opleve, at kommunen lytter til dem 

og værdsætter både deres arbejde og synspunkter 
 
 
Målsætninger for at understøtte udvikling af fremtidens frivillighed er at:  
• Opdyrke og facilitere nye muligheder for fællesskaber omkring borgernes sundhed, socialt 

samvær og trivsel. 
 

• Udvikle udbuddet af aktivitets- og samværstilbud til borgerne så det er varieret og 
mangfoldigt, så alle kan finde anledning til at være aktive sammen med andre.  

 
• Udfordre den måde vi gør det på i dag og bane vejen for en ny frivillighed, som bygger på 

samskabelse og det aktive medborgerskab med fokus på at mobilisere flere frivillige 
ressourcer og opdyrke nye arenaer for frivillighed.     
   

 
Ønsker fra Borgerworkshoppen 5. oktober er skrevet ind i målene for Frivillighedscenteret. 

 
Mål for Aabenraa Frivillighedscenter 

Aabenraa Frivillighedscenter skal: 
1. Etablere organisatoriske ramme for det frivillige arbejde og den aktive borger  
1. Etablere et frivillighedscenter der har fokus på de geografiske udfordringer 
2. Synliggøre det frivillige arbejde på social- og sundhedsområdet  
3. Medvirke til foreningsservice til de frivillige foreninger  
4. Understøtte netværksdannelse mellem frivillige foreninger på sociale og sundhedsområdet, 

mellem frivillige foreninger og aktive borgere i grupper/ klubber, og mellem det frivillige 
område og kommunen  

5. Styrke rekruttering og fastholdelse af frivillige og aktive borgere 
6. Medvirke til udvikling af nye områder for det frivillige arbejde  
7. Medvirke til at løfte kvaliteten i det frivillige arbejde gennem iværksættelse af 

uddannelsesmæssige initiativer og fremme af erfaringsudveksling  
8. Sætte et særligt fokus på den frivillige indsats i forhold til unge med multihandicap og det 

daglige liv på plejecentre  
9. Skabe et godt grundlag for læring på frivillighedsområdet i kraft af systematisk evaluering 

og erfaringsopsamling på frivillighedsindsatsen.  
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2.Projektets målgruppe 
Primære målgrupper 
Den primære målgruppe er frivilligforeninger indenfor social- og sundhedsområdet. Antallet af 
frivillige foreninger inden for disse kategorier er lige i underkanten af 60 foreninger. Målet er, 
at mindst 50 pct. af disse foreninger skal være aktive brugere af frivillighedscentret – dvs. 
minimum 30 medlemsforeninger. Udover frivillige foreninger er der aktive borgere der bidrager 
til det frivillige arbejde. 
Frivillighedscentret skal være det naturlige omdrejningspunkt for frivilligt arbejde og være det 
sted borgerne henvender sig, når de ønsker information om frivilligt arbejde eller hjælp til 
opstart af aktiviteter.  
 
Sekundære målgrupper 
Der blev nedsat en af række arbejdsgrupper, som følge af arbejdet med ældre- og 
handicappolitikkerne. De er sammensat på tværs af frivillige organisationer, kommunale 
medarbejdere, brugere og pårørende. Det vil være oplagt at de har til huse i 
frivillighedscenteret. 
 
Der etableres kontakt til frivillige foreninger inden for området kultur, idræt og folkeoplysning. 
Der vil være god synergi i et samarbejde mellem frivillige foreninger med et forskelligt 
udgangspunkt, og at en række opgaver løses bedst gennem et sådant samarbejde.  
 
Aabenraa Kommune er en naturlig samarbejdspartner for frivillighedscenteret. Kommunen er 
med til at finansiere centret og kan på en række felter bidrage med input til løsning af 
forskellige opgaver. Omvendt kan frivillighedscentret bidrage med viden, som er til gavn for 
den kommunale politiske og administrative beslutningstagning. 
Oplagte samarbejdspartnere for frivillighedscenteret er medarbejdere og pårørenderåd fra 
plejecentre og medarbejdere og brugerråd på handicap- og socialpsykiatriområdet og lederen 
af de 2 aktivitetscentre Kirsebærhaven og Valdemars Hus, der allerede har bred kontakt og 
samarbejde med frivillige og aktive borgere,  
 
Borgere i Aabenraa Kommune 
En af de primære opgaver for frivillighedscenteret er at synliggøre det frivillige arbejde overfor 
borgerne i Aabenraa Kommune. Det er af stor betydning i forhold til den fremtidige 
rekruttering af frivillige og aktive borgere. Særligt i forhold til unge borgere som indtil nu ikke 
har været særligt synlige og aktive på det frivillige område.  
 
 

3.Antal forskellige brugere 
Projektet definerer en ”bruger” som en frivillig forening, gruppe eller klub som er aktiv bruger 
af frivillighedscentret. Projektgruppen anbefales, at anvende FriSe’s værktøjer til registrering 
af aktiviteter.   
Der vil være tale om en kontinuerlig progression i aktivitetsniveau hen over projektperioden.  
 
 Antal forskellige brugere 
 Pr. uge Pr. mdr. I perioden 
1.8. – 31.12.2016 2 8 40 
1.1.2017 - 31.12.2017 3 12 240 
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 4.Hvordan opgøres antallet af brugere? 
De frivillige foreninger som brugere 
Der vil løbende ske en registrering af antal medlemsforeninger. Derudover anvendes FriSe’s 
værktøjer og egne databaser i form af logbog til måling af aktivitetsniveau i 
frivillighedscentrets regi.  
 
Brugere defineret som frivillige eller aktive borgere og borgere som modtager af frivilligt 
arbejde 
Stikprøver hos 5 frivillige foreninger vil i de 2 projektår registrere antal frivillige og antal match 
mellem frivillig og borger. Stikprøven indikerer udviklingen i frivilligheden.  
Derudover registres borgerhenvendelser til frivillighedscentret ved ønske om at arbejde 
frivilligt og borgere som ønsker at modtage en frivilligydelse. 
 
I forhold til borgere i Aabenraa Kommune opgøres antal klik på Frivillighedscenteret 
hjemmeside og opslag på interessebørsen.  
Det skønnes hvor mange borgere der deltager i initiativer som åbent hus arrangementer og 
ude af huset arrangementer. 

 

5.Mål på brugerniveau 
 
Der er ved afslutning af projektperioden udarbejdet en strategi for 
rekruttering af frivillige 
• Frivillighedscenteret samarbejder med etablerede frivillige foreninger om rekruttering af 

frivillige. 
• De frivillige i foreningerne beskriver hvad den enkelte borger får ud af, at være frivillige, 

hvad det er der giver mening for dem. Svarerne skal bruges ved markedsføring, når der 
skal hverves frivillige 

• Foreningerne beskriver, hvilke typer opgaver de har behov for frivillige til og udarbejder ud 
fra disse frivillighedsprofiler.  

• Hvis opgaven er kontakt mellem borger og frivillig skal beskrives, hvad der er 
omdrejningspunktet for den frivillige indsats 

• Der bruges forskellige metoder til hvervning af frivillige. Metoderne tilpasses 
frivillighedsprofilerne. Ud fra frivillighedsprofilerne defineres målgruppen af frivillige og der 
tages stilling til rekruttering. Sker det via netværk, personlig kontakt, spottning eller opslag 
i nærmiljøet. 

 
Forventet resultat:  

Frivillighedscentret har med udgangen af 2016 udarbejdet en skabelon for 
rekrutteringsbeskrivelse 
Den enkelte medlemsforening har med udgangen af 2017 en kort rekrutteringsbeskrivelse  

 
Strategi for etablering af kontakt til frivillige foreninger 
Aabenraa Kommune gennemfører en proces omkring ældre- og handicappolitikker, hvor 
brugere, borgere og frivillige er deltagere i udvikling, prioritering og gennemførelse af 
aktiviteter i forhold til implementering af politikkerne. I det arbejde har de frivillige budt ind 
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med hvad de har behov for og hvordan vi kan understøtte deres arbejde. Kontakten til og 
samarbejdet med de frivillige foreninger forsætter ind i et Frivillighedscenter. 
Kontakt til andre typer af frivillige foreninger tages gennem paraplyorganisationer f.eks. 
Landsbyrådet, samarbejde med andre forvaltninger i kommunen ”Kultur, Miljø og Erhverv”, 
”Jobcentret” og ”Børn & Skole”.   

Resultat: 

15 frivillige foreninger er med udgangen af 2016 medlem af frivillighedscentret. 
30 frivillige foreninger er med udgangen af 2017 medlem af frivillighedscentret. 
 

Strategi for etablering af netværk og strategi for innovative 
samarbejder 
Vi har i processen omkring ældre- og handicappolitik set, hvordan de frivillige foreninger byder 
ind med gode forslag til aktiviteter, og hvordan opgaverne kan løses. 
• Netværkene skabes ved at forsætte dette gode samarbejde og gennem foreningsservice 

aktiviteter for foreningerne 
• I opstartsfasen holdes små seminarer omkring strategi for rekruttering, hvor alle 

foreningerne inviteres. Dette vil være med til at øge kendskabet til hinanden og dermed 
samskabelse.  

• Uddannelse af frivillige, hvor foreningerne og frivillige har en aktiv rolle i planlægning, 
erfaringsudveksling og undervisning 

• I processen omkring ældre- og handicappolitik er de innovative samarbejder så småt startet 
op ved etablering af grupper på tværs af foreninger, enkelt frivillige og kommunale 
repræsentanter. Grupperne arbejder med små konkrete projekter der afprøves og 
igangsættes uden kommunal sagsbehandling. 

• Lederen af frivillighedscenteret understøtter etableringen af netværk og er med til at 
igangsætte de innovative samarbejder   
 

Resultat 
At foreningerne har etableret netværk med erfaringsudveksling og uddannelse af frivillige. Der 
er etableret 2 netværk med udgangen af 2016. 
At foreningerne samarbejder om innovative projekter i deres netværk. Det skal være igangsat 
2 innovative projekt med udgangen af 2016. 

 
 

Strategi for synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning og matchning 
I processen omkring ældre- og handicappolitik er borgere og frivillige foreninger kommet med 
en række forslag til hvordan det frivillige arbejde kan synliggøres.  
• Skrevne medier: f.eks. Ruden, der er seniorernes blad, ugeaviser, bydels- og 

landsbyaviser. 
• Facebook og Frivillighedscenterets hjemmeside. Beboere på plejecentrene og bo-

institutioner har iPads til sociale netværk. 
• Folder med tilbud og aktiviteter, der kan deles ud af hjemmeplejen, ligge i borgerservice, 

apoteker. lægehuse og i biblioteker, 
• Åbent hus arrangementer 
• Deltagelse i ude af huset arrangementer  
• Åbent frivillighedscenter 

Hvervning 
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Hvervning af nye frivillige kan foregå på forskellige måder, men tager udgangspunkt i 
frivillighedsprofilen og opgaven.  
• Ved nogle profiler kan det personlige møde være den bedste mulighed.  
• Oplæg på ungdomsuddannelser, andre uddannelsesinstitutioner, i fagforeninger og 

efterlønsklubber, på personalemøder i store virksomheder 
• Stande ved dyrskue 
• Opslag på opslagstavler ved ungdomsuddannelser, andre uddannelsesinstitutioner, i 

fagforeninger og efterlønsklubber, i store virksomheder 
• Digitale medier: Frivillighedsportaler og Facebook 

Matchning 
I processen omkring ældre- og handicappolitik har borgere og frivillige foreninger flere gange 
gjort opmærksom på, hvor vigtig matchning mellem borger og frivillig er. 
• Der blev stillet forslag om en interessebørs, hvor den frivillige og borgeren byder ind med 

sine interesser og dermed efterspørger en med samme interesser 
• Frivillige kan ved borgers specifikke interesser tage kontakt til interesseorganisationer og 

klubber og spørge, om et medlem kunne have interesse i at tage kontakt til borger eller 
have borger med til aktiviteten 

• Specifik for ældre, kan de via annoncering i Ruden eftersøger borger med samme interesse 
• De frivillige foreninger skal være med til at udvikle børser for matchning 
 
Resultat 
Det frivillige arbejde, de frivillige og aktiviteter synliggøres ved Åbent hus arrangementer i 
2016 og gennem de skrevne og digitale medier. 
De frivillige arbejder systematisk med hvervning/rekruttering af frivillige gennem en 
beskrivelse for rekruttering i 2016 og i 2017 gennem aktiviteter for rekruttering. 
Matchning af frivillig og borger er mere systematisk og lettere. Der er med udgangen af 2016 
udarbejdet forslag til interessebørs for matchning af frivillige og borgere og børsen anvendes 
af både frivillige, borgere og frivillige foreninger i 2017. 

 
 
Strategi for støtte og hjælp til det organisatorisk administrative og pr 
af de frivillige foreninger gennem foreningsservice 
 
Der er på møder med frivillige og frivillige organisationer ytret ønske om hjælp til 
foreningsarbejdet. 
• Det drejer sig konkret om hjælp til regnskab, ansøgninger, kurser for nye 

bestyrelsesmedlemmer og opstart af nye aktiviteter 
• Facilitering af erfaringsudveksling mellem foreninger 
• Derudover er der ønsker om hjælp til PR-arbejde i forhold til synliggørelse af det frivillige 

arbejde og de aktiviteter der tilbydes. 
• Frivillighedscentreret vil også kunne tilbyde foreninger, grupper og klubber at låne lokaler til 

mødeaktiviteter 
• Præsentation af aktiviteter på frivillighedscentrets hjemmeside 
 
Resultat 
De frivillige har med udgangen af 2016 tilbud om hjælp/støtte til det organisatorisk 
administrative arbejde. 
De frivillige foreninger har med udgangen af 2016 hjælp til opstart af netværk.    
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De frivillige har med udgangen af 2016 hjælp til pr arbejdet. 
 
 
Minimum 20 medlemsforeninger 
De frivillige foreninger og borgere der har deltaget i processen omkring ældre- og 
handicappolitik har efterlyst metoder til synliggørelse og erfaringsudveksling. Det er således et 
behov for et samlingssted. 
Der informeres om fordelene for de frivillige foreninger, grupper af frivillige og borgere, der 
ønsker kontakt til frivillige ved at være medlem af frivillighedscentret.  
 
Formidlingsstrategi 

• Informationsarrangement på frivillighedscentreret for Social & Sundhedsudvalget, 
Handicaprådet og Seniorrådet 

• Brugere af aktivitetscentre informeres på aktivitetscentrene 
• Bruger- og pårørenderåd informeres på deres hjemsted  
• Foreningerne inviteres til åbent husarrangementer, men også til de mere konkrete 

aktiviteter og hjælp de har efterspurgt under foreningsservice 
• Foreninger tilbydes at tage en venneforening med 
• Oplysningsannoncer i skrevne, digitale og sociale medier 
• Lokalradio 

 
Medlemmer af frivillighedscenteret vil kunne 

• låne lokaler til bestyrelsesmøder og andre mindre aktiviteter 
• få hjælp til regnskaber og ansøgninger 
• deltage i kurser for nye bestyrelsesmedlemmer 
• deltage i netværk med andre foreninger 
• mødes uformelt med andre foreninger og frivillige 
• få hjælp til rekruttering af nye frivillige 
• få hjælp til synliggørelse af frivillighedsarbejdet 
• få hjælp til hvervning af frivillige 
• deltage i kurser for frivillige 
• få nye venner og nye relationer 
• større tryghed i arbejdet med frivillige 
• benytte den store mængde af viden der er i frivillighedscentrets netværk og erfaringer  
 
Resultat 
Frivillighedscenteret har som minimum 30 medlemsforeninger med udgangen af andet 
projektår. 
 
 

5. Aftale om kommunal medfinansiering 
Indsendelse af hensigtserklæring underskrevet af Lars 
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6.Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne 
 
Et af målene for Aabenraa Frivillighedscenter er, at der skabes forudsætninger for kontinuerlig 
læring. Der sker derfor en løbende evaluering af, om de ønskede resultater for 
frivillighedscentret opfyldes.  
 
Kvaliteten i frivillighedscentrets arbejde 

Der foretages en evaluering med kvantitative og kvalitative data af centrets virke i form af dels 
en survey-undersøgelse rette mod samtlige foreninger på det frivillige sociale område dels en 
række fokusgruppeinterview med repræsentanter for de foreninger, som er brugere af 
centret.: Fungerer centret efter hensigten, yder centret en god service, fremmer centret 
netværksdannelse og udvikling af nye områder for en frivillig social indsats, og er der flere som 
arbejder frivilligt, og flere som har glæde af det frivillige arbejde.  
 
Aktivitetsniveau  

Det er en målsætning, at mindst 50 pct. af de frivillige foreninger i Aabenraa Kommune bruger 
frivillighedscentret inden projektperiodens udløb. Det vil sige mindst 30 foreninger er aktive 
brugere af centret.  
 
Med udgangspunkt i FriSe’s værktøjer suppleret med egen registrering gennemføres 
kvantitativ dokumentation af aktivitetsniveauet i frivillighedscenteret. Det er målet at 
aktivitetsniveauet øges med minimum 30 pct. fra afslutningen af første projektår 2016 til 
afslutning af andet projektår 2017.  
 
Det er målet at antallet af borgere, som yder en frivillig social indsats er øget med minimum 
25 pct., med udgangen af andet projektår. Opgørelse baseres på en stikprøveundersøgelse 
med deltagelse af 5 frivillige foreninger.  
Det er målet, at antallet af match hen over projektperioden øges kontinuerligt. Fra 
projektperiodens start til afslutning af andet projektår er antallet af match øget med 25 pct.  
Opgørelse baseres på en stikprøveundersøgelse blandt 5 frivillige foreninger.  
 
Synlighed  

Antal klik på hjemmeside og antal opslag på interessebørs øges med minimum 25 pct. fra 
første til slut andet år   
Minimum 2 pjecer rettet mod henholdsvis de frivillige foreninger og mod borgerne 
Mindst 2 artikler om frivillighedscentret i den lokale presse i første projektår. 
 
Minimum 4 åbenhus arrangementer med henblik på at sætte fokus på frivilligheden  
Minimum 4 ud af huset arrangementer i nærmiljøet, f.eks. deltagelse i dyrskue  
Minimum 4 besøg på virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. 
Tilbud om besøg hos samtlige frivillige sociale- og sundhedsforeninger i Aabenraa Kommune.  
Frivilligkoordinator foretager en optælling af arrangementer og besøg.  
 
Netværksdannelse 

Det er målet, at der iværksættes mindst 4 samskabelsesprojekter på tværs, som omfatter 
frivillige foreninger inden for forskellige områder, og/eller private virksomheder, og/eller 
uddannelsesinstitutioner i Aabenraa Kommune. 
 



Side 11 af 14 

 

Det er målet, at der er iværksat projekter inden for de 2 særlige fokusområder ” Unge med 
multihandicap”” og ”Det daglige liv på plejehjem”. Det er målet at Aabenraa Kommune deltager i 
udviklingsprocessen og samarbejdet. 
  

Projekterne registreres og beskrives på indhold, målsætninger og resultat.  
 
 

7. Aktiviteter og tidsplan 

 
Aktivitets- og tidsplan er vejledende. Når der er nedsat en bestyrelse for Aabenraa 
Frivillighedscenter og ansat en frivillighedskoordinator udarbejder de i samarbejde med 
projekt- og udviklingsgruppen en deltaljeret aktivitets- og tidsplan for projektperioden. Ud fra 
dette justeres budgettet. 
 
 

15. december 2015 – 31.marts 2016  
Forberedelse og etablering af organisation for Aabenraa Frivillighedscenter og konkretisering af 
fysiske lokaliteter 
 
Konkrete arbejdsopgaver:  

- Design af organisering med deltagelse af Frivillighedsrådet, seniorrådet, handicaprådet og 
Aabenraa Kommune 
- Ansættelse af tovholder på projektet indtil frivillighedskoordinator er ansat 
-Dannelse af projekt- og udviklingsgruppe  
-Praktisk forberedelse forud for afholdelse af stiftende generalforsamling. Med bistand fra Frise 
udarbejdes forslag til sammensætning af bestyrelse og til vedtægter for foreningen.  
- Stiftende generalforsamling. Valg af bestyrelse.  
- Politisk beslutning vedr. fysiske lokaliteter til frivillighedscenteret.  
- Politisk samarbejdsaftale for rammer for samarbejde mellem Aabenraa Kommune og 
Aabenraa Frivillighedscenter  
- Jobbeskrivelse og et stillingsopslag til ansættelse af en frivillighedskoordinator.  
- De etablerede grupper omkring ”Unge med multihandicap” og ”Det daglige liv på 
plejecentrene” arbejder videre  
 
 

01. april – 31. juli 2016  
Opstart af aktiviteter  
 
Konkrete arbejdsopgaver  
- Ansættelse af frivillighedskoordinator  
- Indflytning i fysiske lokaler 
- Åbning af frivillighedscenteret fejres med åbent hus arrangement   
- Involveringsarrangement med de frivillige foreninger og enkelte kommunale aktører 
- Frivillighedskoordinator udarbejder i samarbejde med bestyrelsen og projekt- og 
udviklingsgruppen en detaljeret køreplan for projektets gennemførelse.  
- Informationsmaterialer 
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- Udvikling af hjemmeside og AP for Aabenraa Frivillighedscenter med konsulentbistand fra 
kommunale aktører 
- Der afholdes et netværksarrangementer.  
- I samarbejde med Frise holdes kursus for bestyrelsen  
- Besøg på de 2 kommunale aktivitetscentre   
- de etablerede grupper omkring ”Unge med multihandicap” og ”Det daglige liv på 
plejecentrene” igangsætter deres projekter 
- Frivillighedscentrets hjemmeside har premiere   
 
 

1. august – 31. december 2016  
Opstart af aktivitet og konsolidering af aktiviteter  
 
Konkrete arbejdsopgaver:  
- Arbejdet med udvikling af interessebørs for frivilligt arbejde påbegyndes  
- Besøg på uddannelsesinstitutioner og andre ude af huset arrangementer   
- netværksarrangementer   
- offentligt temamøde  
- Inspirationsbesøg på frivillighedscenter i anden kommune  
- Afklaring af uddannelsesbehov blandt frivillige foreninger.  
- de etablerede grupper omkring ”Unge med multihandicap” og ”Det daglige liv på 
plejecentrene” igangsætter deres projekter med bla. hvervning af unge frivillige og uddannelse 
 
 

1. januar – 31. december 2017  
Opstart og konsolidering af aktiviteter.  
 
Konkrete arbejdsopgaver 

- Interessebørs har premiere  
- Netværksmøder og workshops 
- Inspirationsbesøg på frivillighedscenter i anden kommune 
- Ude af hus arrangementer 
- Kurser for frivillige medarbejdere  
- Inspirationsdag for frivillige, aktive borgere og frivillige foreninger, grupper og klubber.  
 
 

1. oktober – 31. december 2017  
Status og udvikling af fremtidig strategi for Aabenraa Frivillighedscenter 
  
Konkrete arbejdsopgaver:  
- Møder i Netværksforum, status og udvikling af strategi for det fremtidige arbejde.  
- Survey-undersøgelse rettet mod frivillige foreninger  
- Fokusgruppeinterview med deltagelse af de foreninger, som er brugere af Aabenraa 
Frivillighedscenter  
- Afsluttende offentligt temamøde. ”Hvilke erfaringer har vi indhøstet, og hvordan ser 
fremtiden ud for Aabenraa Frivillighedscenter”?  
- Slutrapport med henblik på dokumentation af målopfyldelse for Aabenraa Frivillighedscenter 
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- Ny samarbejdsaftale mellem Aabenraa Frivillighedscenter og Aabenraa Kommune med 
henblik på tiden efter projektperiodens afslutning.  
- Ansøgning om optagelse i grundfinansieringsmodellen  
- Evaluering af ”Unge med multihandicap” og ”Det daglige liv på plejecentrene” igangsætter 
deres projekter med bla. hvervning af unge frivillige og uddannelse 
 

8.Dokumentation af aktiviteter 
Projektet anvender FriSe’s værktøjer suppleret med egen registrering af aktiviteter i form af 
logbog, der dokumenter deltagerantal, aktivitet og dato. 
 

9.Organisation og ledelse 
Design af organisering 

Organisering drøftes med deltagelse af Frivillighedsrådet, seniorrådet, handicaprådet og 
Aabenraa Kommune og godkendes i Social- & Sundhedsudvalget. 
 
Konstituering 

Der nedsættes en projekt- og udviklingsgruppe, der har ansvaret for forberedelser og 
implementering af frivillighedscentret frem til årsskiftet 2016/2017. 
Projekt- og udviklingsgruppen igangsætter ansættelse af frivillighedskoordinator.  
Projektgruppen udarbejder med konsulentbistand fra FriSe vedtægter for Aabenraa 
Frivilligcenter, som efterfølgende kan godkendes på generalforsamlingen, forud for dette 
forbereder projektgruppen indkaldelse af de frivillige foreninger til stiftende generalforsamling 
med henblik på valg af bestyrelse for Aabenraa Frivillighedscenter. Det er intentionen, at 
bestyrelsen sammensættes så bredt som muligt så bestyrelsen afspejler diversiteten i det 
frivillige sociale arbejde i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune har fast plads i 
bestyrelsen, så den ønskede vidensdeling og samarbejdet mellem frivillighedscenter og 
kommunen er sikret. 
 
Når generalforsamlingen i foråret 2016 har valgt en bestyrelse konstituerer bestyrelsen sig og 
varetager herefter i et samarbejde med projektgruppen den overordnede styring af projektet. 
Frivilligkoordinator refererer til Social & Sundhedsforvaltningen i projektperioden.  
 
I projektfasen er det frivillighedskonsulentens opgave at:  

• Stå for indretning af frivilligcentret, således at centret opfylder de krav, som et 
frivilligcenter stiller til de fysiske rammer, hjælpemidler m.v.  

• Iværksætte relevante initiativer med henblik på at opfylde de definerede mål, 
rekruttering af frivillige m.m.  

• I samarbejde med bestyrelsen, frivillige foreninger og andre relevante 
samarbejdspartnere at udvikle nye områder for frivilligt socialt arbejde  

• Sikre dokumentationen af resultaterne af frivillighedscentrets arbejde  
• Stå for den daglige drift af centret  
• Facilitere de frivillige foreninger og andre klubber/grupper i overensstemmelse med 

intentionerne for centrets virke.  
• Sikre at centret er ajourført med hensyn til relevant viden om frivilligområdet generelt  
• Servicere bestyrelsen for Frivillighedscenteret  
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Bemanding 

Frivilligkoordinatoren vil i projektperioden være eneste ansatte på centret. 
I opstarts og etableringsfasen vil der være tilknyttet et antal medarbejdere fra KIS 
(kommunalt ansatte flex- og seniorjobbere), der ikke lønnes fra projektet. 
 
 

10.Videreførelse af projektets aktiviteter efter 

tilskudsperiodens udløb 
Projektets aktiviteter videreføres dels gennem grundfinansiering og bevilling fra Aabenraa 
Kommune. Dette sikre fortsat ansættelse af frivillighedskoordinator og fysiske lokaliteter. 
Den politiske samarbejdsaftale mellem Aabenraa Kommune og Aabenraa frivillighedscenter 
genforhandles. 
Vedtægterne for bestyrelsen revideres så fokus flyttes fra udvikling til drift. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


