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FRIVILLIGCENTER AARHUS
Frivilligcenter Aarhus er en paraplyorganisation, der støtter, udvikler og synliggør den frivillige sociale
indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.


Vi understøtter foreningernes arbejde ved at tilbyde lokaler, kurser, netværk, rådgivning, synlighed og konsulentstøtte.



Vi udvikler og nytænker frivillighed ved at deltage i og drive udviklingsprojekter, som handler
om nye typer engagement og medborgerskab.



Vi bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune - og hjælper nye samarbejder i
gang.



Vi hjælper byens borgere med at blive frivillige i den helt rigtige forening - eller at finde det helt
rigtige foreningstilbud.



Vi skaber overblik og synlighed, både digitalt og i den virkelige verden - så det bliver nemt og
tilgængeligt for både borgere og samarbejdspartnere at engagere sig.

Vil du være med?
Kontakt Frivilligcenteret, hvis din forening gerne vil være medlem og have adgang til vores tilbud, eller
du er nysgerrig på vores viden, netværk eller nye samarbejder.
Du kan også bruge os, hvis du gerne vil i gang med frivilligt arbejde, men ikke ved hvor du skal starte.
Book en frivilligsamtale hos os, så guider vi dig til den forening, der passer dig bedst. Book din samtale
på www.frivilligcenteraarhus.dk.
Frivilligcenter Aarhus – 8000 Aarhus C
Tlf. 60 24 52 66 – post@frivilligcenteraarhus.dk
www.frivilligcenteraarhus.dk
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FORMANDSBERETNING 2019
Endnu en gang kan vi i Frivilligcenter Aarhus se tilbage
på et hæsblæsende år med nye tiltag og udviklingsprojekter, stærke samarbejder og forrygende frivilligt engagement. Vi føler os privilegerede at befinde os i et
krydsfelt, hvor forskellige sektorer mødes for at bidrage til udviklingen af velfærd og frivillighed fra forskellige udgangspunkter – men hele tiden med blik for
de sårbare borgere, der har brug for støtte.
Brobygning mellem erhvervsliv og foreningsliv
I 2019 afsluttede vi vores partnerskab med Borgmesterens Afdeling om udvikling af modeller for, hvordan
foreningsliv og erhvervsliv kan samarbejde. En af de
ting, som dette samarbejde resulterede i, er at Frivilligcentret nu tilbyder at bygge bro mellem virksomheder
og foreninger via medarbejderdage – En dag for en Sag
– hvor medarbejdere er frivillige hos forskellige foreninger for en dag. Dét koncept giver værdi for virksomhederne, som får operationaliseret deres CSR-indsatser meget konkret, og som samtidig får en fantastisk
dag, hvor medarbejderne ser hinanden fra helt nye sider. Samtidig giver det mening for foreningerne, der
får tiltrængt hjælp til praktiske opgaver eller ekspertise
i forhold til særlige opgaver, der kan være svære at få
løst i en travl hverdag.

Foreningsdemokrati og inddragelse i fokus
I Frivilligcenter Aarhus er vi hele tiden opmærksomme
på, hvordan vi bedst muligt får hørt og inddraget vores
medlemsforeninger, så de er med til at sætte retning
og præge vores arbejde. Det er enormt vigtigt for os,
at vores tilbud giver mest mulig værdi og mening for de
mange tusinde frivillige, som bruger vores hus og tilbud. Derfor gennemførte vi igen i 2019 en foreningsundersøgelse, hvor vi kontaktede samtlige medlemsforeninger for at spørge til ønsker og behov, så vi kan
blive klogere, tale foreningernes sag og tilpasse vores
tilbud.
Vi ser også stort potentiale i dialogen både blandt foreningerne og mellem foreningerne og os via foreningsnetværk for foreninger med overlappende målgrupper
eller metoder. Derfor etablerede vi i 2019 både et netværk for foreninger med besøgsordninger samt en erfagruppe for NGO-ansatte på integrationsområdet.
Som noget nyt afholdt vi også det første årsmøde for
det frivillige sociale arbejde i Aarhus nogensinde. Årsmødet bød på dialog med rådmanden, faglige indspark,
netværk, mulighed for at møde repræsentanter for
fonde og puljer – og ikke mindst den årlige generalforsamling.
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FORMANDSBERETNING 2019
Årsmødet samlede over 100 engagerede frivillige,
som nærmest ikke kunne være i lokalerne, og ved vores generalforsamling var deltagerantallet fordoblet.
Så årsmødet med generalforsamling er en tradition,
der er kommet for at blive – og vi glæder os meget til
at se jer til årsmødet i 2020.
Selvhjælp som en del af Frivilligcentrets tilbud
I 2019 besluttede foreningen Selvhjælp Aarhus, som i
mange år har arbejdet hårdt for at tilbyde selvhjælpsgrupper til byens borgere, at nedlægge sig selv. Bestyrelsen i Frivilligcenter Aarhus fulgte processen med
stor alvor, da en nedlæggelse ville betyde et tab af en
meget vigtig støtte og netværk for mennesker i en sårbar situation. Efter en konstruktiv dialog mellem Selvhjælp Aarhus og Frivilligcenter Aarhus besluttede de to
foreninger, at Frivilligcenter Aarhus skulle overtage
indsatsen pr. 1/1-2020, og at man sikrede en god overdragelse i perioden op til årsskiftet ved at lave en overgangsperiode. Overdragelsen har været præget af stor
velvilje, og Frivilligcentret ser frem til at udvide vores
kernetilbud med denne værdifulde indsats.
Bestyrelsens arbejde 2019
Udover ovenstående har vi i bestyrelsen sammen med
sekretariatet særligt haft fokus på arbejdet omkring interessevaretagelse set i et bredt perspektiv, Frivilligcentrets finansielle muligheder, §18 samarbejde med
MSB, møder med vores Advisory Board, fusionsproces
med Foreningsbutikken og ikke mindst sikring af den
daglige drift af vores dygtige sekretariat. 2019 har igen
været et år, hvor bestyrelsen har kunne følge en hårdtarbejdende medarbejderstab, som hele tiden sørger
for at Frivilligcenter Aarhus er en stærk medspiller og
stemme på det frivillige sociale område i vores by.

Nyt på vej i 2020
Mod slutningen af 2019 forhandlede vi endnu en gang
samarbejdsaftale med Aarhus Kommune. Forhandlingen resulterede i to nye, større tiltag. For det første
skal Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommune til at
samarbejde om en målrettet indsats for at formidle
foreningernes gode tilbud til sårbare borgere i Aarhus.
Det har igennem længere tid været et ønske hos os at
sætte fokus på netop dette, og vi glæder os meget til
at udvikle indsatsen sammen med Aarhus Kommune –
med respekt for de forskellige kompetencer, muligheder og rammer, som henholdsvis kommune og foreningsliv står for. For det andet skal Frivilligcentret
flytte. I løbet af foråret 2020 får vi stillet nye lokaler til
rådighed i Sønder Allé 33, som ligger helt centralt og
godt i forhold til offentlig transport. Vi glæder os meget
til at flytte og få liv og indhold i de nye lokaler sammen
med jer alle - og vi arbejder på højtryk for at skabe de
bedst mulige rammer for frivillige og foreninger i de
nye rammer.
Noget af det vigtigste for os, når vi kigger tilbage på
året, er at sende en stor TAK til alle vores medlemsforeninger og frivillige. Jeres engagement gør hver eneste
dag en stor forskel for rigtig mange mennesker i vores
by, som har enorm gavn af jeres støtte. At understøtte
jeres arbejde giver derfor utrolig meget mening og
værdi – både for byen som helhed og for os som Frivilligcenter.
Dorte Kallestrup Mortensen
Bestyrelsesformand
Offerrådgivningen

MEDLEMSTILBUD
LOKALER
I 2018 lånte vi lokaler ud til 106 forskellige foreninger.
Der blev booket lokaler 4557 gange. I Frivilligcenteret
stiller vi også 6 kontorer til rådighed. Disse er delt
blandt 11 forskellige foreninger.

SYNLIGHED
Hvert år arbejder vi for at komme ud til forskellige
events for at fortælle om Frivilligcenter Aarhus’ tilbud
om at få en frivilligsamtale. Derved også at oplyse borgerne om de mange forskellige og spændende muligheder, der findes hos de frivillige sociale foreninger.

FRIVILLIGCENTER AARHUS I TAL
For at gøre frivillighed, vores medlemsforeninger og

Sofahjørnet og caféhjørnet på 1. sal er nyindrettet og
er blevet til et rigtigt hyggeligt og afslappende sted at
slå sig ned. Tusind tak til medlemsforeningerne Husrum og Sindslidendes Vilkår, der i samarbejde har taget initiativ, lagt ressourcer ind og knoklet for, at det
blev så flot. Derudover har vi i 2019 også fået en hjertestarter. Den finder du, lige når man kommer ind i
gården på venstre hånd.

KURSER, TEMAMØDER OG FORENINGSNETVÆRK
I 2019 har vi inviteret til kurser og temamøder 10
gange. De fik lokket deltagere fra 92 unikke foreninger
til! I alt var der 299 deltagere, eller næsten 30 deltagere pr. gang. Vores kurser har været holdt med fokus
på nogle af de emner, som var efterspurgt i foreningsundersøgelsen fra 2018. Dette var emner som den
svære samtale, rekruttering af frivillige og at beskytte
sig selv i rollen som besøgsven eller mentor. Derudover
har vi afholdt fire moduler omkring ledelse. Ud fra foreningernes udfordringer blev der også afholdt et kursus med fokus på bestyrelsesarbejde. Vores temamøder har omhandlet CSR, radikalisering og diskrimination, hvordan man skriver en god pressemeddelelse og
søgning af fonde og puljer.
Vi har i Frivilligcenter Aarhus 2 foreningsnetværk – netværk for børn og unge og netværk for besøgstjenester.
Derudover har vi også en erfagruppe.

Frivilligcenter Aarhus mere synlige var vi i 2019 en del
af 20 events. Det var bl.a. på Psykologi Messen, VIA
Messen på campus og på VIA College. Vi var til stede
på Folkestedet og Rådhuset, var en del af Frivilligbørsen og havde også synlighedsaktiviteter på Frøet ved
Bispetorvet. Derudover var vi på messer med internationale studerende på både universitetet og i Visit Aarhus.
RÅDGIVNING OG KONSULENTSTØTTE
I 2019 benyttede 25 foreninger sig af foreningsrådgiving – om alt fra rekruttering af frivillige, over fundraising, til økonomi og organisering.
Igen i år har vi fået fornøjelsen af at blive kontaktet af
personer som har gode idéer til tilbud og muligheder i
Aarhus. Vi har hjulpet 8 nye initiativer i gang. Ofte er
der brug for sparring til etablering, synlighed, organisering og samarbejdsmuligheder.
Vil du og din forening være en del af Frivilligcenter Aarhus og få adgang til lokaler, kurser, faglige netværk, synlighed, events og konsulentstøtte? Bliv medlem på
www.frivilligcenteraarhus.dk

FOLKETS MØDE OG FRIVILLIGBØRS 2019
Igen i 2019 valgte Aarhus Kommune at afholde et Folkets Møde, hvor Frivilligcenter Aarhus var en del af Den
Strategiske Partnerskabsgruppe. Man trak på erfaringerne fra Frivillighovedstads-året, hvor Folkets Møde blev
afholdt for første gang. Denne gang blev arrangementet afholdt over to dage, og lokationen var flyttet til hhv. FObyen og området omkring Rådhusparken. Som i 2018 var undertitlen Del dit fællesskab, og byens foreninger og
frivillige blev inviteret til at tage del i mødet enten ved at bidrage med egne indslag eller at deltage i de mange
arrangementer og aktiviteter, der blev stablet på benene, herunder debatter, temamøder og workshops.
Frivilligcenter Aarhus bidrog også med en række arrangementer:
 Den årlige FrivilligBørs, hvor foreninger, virksomheder og kommunale institutioner kan mødes for at netværke og udveksle ressourcer, blev i år afholdt i FO-byen i forbindelse med Folkets Møde. FrivilligBørsen
havde 91 deltagere, fordelt på 54 aktører.
 Som optakt til Børsen afholdt vi en CSR workshop. Her blev der taget afsæt i nogle af de erfaringer, vi har
gjort i arbejdet med samarbejde mellem virksomheder og foreninger. Workshoppen bestod af inspirationsoplæg fra to aktører fra hhv. forenings- og erhvervslivet, der gav deres bud på, hvordan man kan skabe
strategiske samarbejder, der er meningsfulde for begge parter.
 Fredag aften var der mulighed for at møde Puljer og Fonde i FO-byen. Der var stor interesse for at snakke
med de deltagende puljer og fonde, hvor foreningerne havde mulighed for at blive klogere på, hvordan
man kunne ansøge, og hvem de forskellige puljer og fonde henvender sig til. Flere foreninger fik sågar
ansøgt om penge på stedet, da Genlyd-puljen gav mulighed for at lave en ”kvik-ansøgning” på op til 5000
kr.
 Frivilligcentrets Formidlingsteam var til stede begge dage under Folkets Møde. De havde en stand hvorfra
der blev uddelt F-vitaminer og talt om frivillighed med interesserede forbipasserende.
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FØLGEVEN
Følgeven Aarhus matcher frivillige følgevenner med personer, som er psykisk sårbare for at støtte op om, at de får en
rigtig god start i en fritidsaktivitet. Målet er, at de personer
som er sårbare igennem følgeskabet får mod på og lyst til at
fortsætte videre i aktivitetslivet på egen hånd. Aktiviteterne,
som parrene følges til, spænder vidt; fra badminton og
svømning til forelæsningsrækker og kor.
I 2019 lavede vi 19 match mellem frivillige og personer, som
er psykisk sårbare. Vi havde den udfordring i starten af året,
at vi manglede frivillige til at matche med de personer, som
søgte en følgeven. Så 2019 har været et år med stor fokus
på rekruttering af frivillige. Med en rekrutteringsstrategi, der
omhandlede bl.a. målrettet rekruttering af mere modne frivillige, rekruttering af studerende på relevante uddannelser,
levering af materialer på samtlige biblioteker og lokalecentre
i Aarhus Kommune og en kampagne med de store plakater
rundt i bybilledet, vendte vi situationen stærkt om. Og i slutningen af året, var vi så klar til at skifte fokus over på rekruttering af flere, der gerne vil søge en følgeven.
I 2019 har vi ellers fået en ny frivillig supervisor, som er psykolog og som anvender metoden reflekterende team i sparringen, hvilket har forhøjet niveauet af vores sparringsaftener for de frivillige følgevenner.
Mere information kan findes på www.foelgeven.dk

UNGEPROJEKTET
UNGEPROJEKTET
Unge-projektets formål er at engagere unge i udsatte boligområder til frivillighed, demokratisk deltagelse og lokalt engagement. Ønsket er at generere viden og erfaringer om,
hvordan man engagerer denne målgruppe i de frivillige fællesskaber. Med støtte fra Trygfonden kunne vi fra 2019 opstarte et treårigt projekt, hvor vi kunne videreføre erfaringerne fra 2 pilotprojekter i efteråret 2018. I projektet samarbejdes der med de tre boligselskaber Alboa, AL2bolig og
Århus Omegn.
I 2019 blev der afholdt 4 workshop-forløb med unge i henholdsvis Vejlby Vest, Præstevangen (Viby), Åbyhøjgård og
Rundhøj. Forløbene har haft fokus på at lytte til de unge og
deres ønsker, samt at give dem redskaber og understøtte
dem i at starte deres egne projekter. Det har eksempelvis
været et bordtennisrum, en fodboldturnering, en fælles tørresnor og et lydstudie.
Projektet og de foreløbige workshop-forløb har givet en rigtig stor indsigt i de unges situation, deres motivation og barrierer for at tage del i deres lokalsamfund og det frivillige foreningsliv. De unge, der har deltaget, har peget på, at de har
fået større viden om deres lokalsamfund og lært, hvordan
man starter sine egne projekter. De har også fået større tro
på, at de kan lykkes med de ting, de sætter i gang.
Projektet fortsætter yderligere 2 år, hvor målet er 8 workshop-forløb med 15-20 deltagere pr. forløb.

AKTIVE FRITIDSLIV
FRITIDSLIV
DIT DIT
AKTIVE
Dit Aktive Fritidsliv er et samarbejdsprojekt med Aarhus
Kommune, der handler om at inkludere grupper med fysisk
og psykisk handicap i byens fritids- og foreningsliv. I 2019 har
fokus været på at implementere det foreløbige arbejde i projektet og etablering af konkrete aktiviteter, samt at samle
den viden, projektet har akkumuleret.
Der blev foretaget en grundig kortlægning af foreninger og
aktivitetstilbud i lokalområdet omkring Viby og Stautrup,
hvor bofællesskabet Stautruphus er beliggende. Det resulterede dels i en folder til beboerne med fritids- og aktivitetstilbud, som de selv kan deltage i, og dels i en liste over mulige
aktiviteter der kunne etableres på bofællesskabet. Herfra fik
vi bl.a. opstartet et samarbejde med en lokal folkedanserforening, omkring en månedlig aften med folkedans og en besøgsordning for beboerne. Generelt har projektet medført
en større opmærksomhed på, hvilke tilbud der fandtes rundt
om bostedet og etableret kontakt mellem det enkelte bofællesskab og omkringliggende bosteder og lokalcenter.
Derudover har der også været samarbejdet med Borgercenter Syd med fokus på at afsøge muligheder for at udnytte
stedets faciliteter til at lave aktiviteter, der kan tiltrække en
bred målgruppe og åbne borgercentret op for lokalsamfundet. Her er der bl.a. blevet afsøgt muligheder for at lave en
frivilligdrevet café og opstarte et kor. Foruden de konkrete
aktiviteter der er blevet etableret på Stautruphus, til glæde
for stedets beboere, har projektet givet en rigtig god og
brugbar indsigt i, hvordan man kan samarbejde mellem det
frivillige lokale foreningsliv og kommunale institutioner.

SAMMEN
OM AARHUS
CSR-INDSATSER
Et voksende fokus gennem de seneste år har været samarbejdet mellem virksomheder og frivillige foreninger. Frivilligcenter Aarhus afsluttede i foråret et samarbejdsprojekt med
Aarhus Kommune, med titlen ”Sammen om Aarhus”. Den viden og de erfaringer der er kommet ud af projektet, sammen
med viden fra den årlige foreningsundersøgelse omkring foreningernes ønsker og behov, bruges til at lave målrettede
tilbud til virksomheder, som ”En dag for en sag” eller andre
længerevarende samarbejder.
I løbet af 2019 har vi afholdt 3 medarbejderdage for virksomheder, der har været ude og give ”En dag for en sag” i en
forening. Her er der blandt andet blevet malet, skovlet jord,
gjort hovedrent og samlet møbler. Dagene har derfor givet
en vitaminindsprøjtning i foreningerne, mens virksomhederne har fået en god dag med masser af grin og sammenhold, væk fra den daglige trummerum på kontoret, samtidig
med at de fået øjnene op for de frivillige foreninger og deres
arbejde. Dette har også skabt nogle bånd mellem virksomheder og foreninger, eksempelvis modtog Muhabet, der
havde besøg af en flok Nordea-medarbejdere, senere en kagemand i forbindelse med deres fødselsdag.
Vi arbejder også med de strategiske, langvarige samarbejder
og har fået etableret et samarbejde mellem en afdeling fra
Nordea og Café Parasollen i Viby, hvor caféen nu kan tilbyde
et ugentligt økonomisk rådgivningstilbud til deres gæster,
der varetages af en flok medarbejdere fra banken.

FORMIDLING AF FRIVILLIGT ARBEJDE
I 2019 kontaktede 172 personer Frivilligcenter Aarhus i ønsket om at blive frivillig. 112 af dem var til en frivilligsamtale, mens de resterende blev hjulet videre til den rigtige forening på anden vis. En frivilligsamtale tilbydes
alle borgere, som er interesserede i at komme i gang med et frivilligt arbejde. Her taler vi med den enkelte om
dennes ønsker og forventninger til et frivilligt arbejde og søger at guide dem rundt i byens mange tilbud, samt at
vejlede og matche dem med den forening, som arbejder med det netop ønskede frivillige arbejde.
Frivilligsamtalerne afholdes af vores formidlingsteam. Formidlingsteamet består af en gruppe engagerede frivillige samt en af Frivilligcenterets medarbejdere. Udover frivilligsamtalerne tager Formidlingsteamet del i synliggørelsesarbejdet og var med til 20 events i 2019 for at gøre frivillighed, Frivilligcenter Aarhus og vores medlemsforeninger mere synlige for byens borgere.
For at kunne guide bedst muligt i frivilligsamtalen, bestræber formidlingsteamet sig på at vide så meget som
muligt om de mange hundrede steder i Aarhus, hvor man kan være frivillig. For at holde sig opdaterede på foreningslivet besøgte Formidlingsteamet forskellige foreninger i 2019. Der er flere foreningsbesøg planlagt i 2020.
Hvis din forening kunne tænke sig at møde Formidlingsteamet, er I velkomne til at henvende jer til Frivilligcenteret.
Hvis din forening står og mangler frivillige, må I ligeledes meget gerne tage kontakt til Frivilligcenteret, så I sikrer,
at Formidlingsteamet er opmærksomme på jer.
Hvem kommer til en frivilligsamtale?
I 2019 var det ca. 60% kvinder og 40% mænd. Alle aldersgrupper blev repræsenteret, men den største andel af frivilligsamtaler (47,7%) blev afholdt med borgere mellem
20-30 år. De fleste frivilligsamtaler blev afholdt i henholdsvis februar med 20 samtaler og september og oktober begge med 14 samtaler. De mest stille måneder var
august med 5 samtaler og december med 6 samtaler. Der
blev afholdt 28 frivilligsamtaler på engelsk.
Frivilligsamtaler kan bookes via Frivilligcenterets hjemmeside. Der er mulighed for en samtale tirsdag og onsdag i
både dag- og aftentimerne.

HOLDET BAG

Hanne Sanderhoff Degn
Leder
hsd@frivilligcenteraarhus.dk
61 26 04 88

Gitte Brandt Eriksen
Sekretariatsmedarbejder, frivilligsamtaler, husadministration
ge@frivilligcenteraarhus.dk
60 24 52 66

Kamilla Langerhuus Sevelsted
Regnskabsassistent
kls@frivilligcenteraarhus.dk
60 24 52 66

Kelly Aagaard
Koordinator – Følgeven, administration, kommunikation, kurser, praktikvejleder
ka@frivilligcenteraarhus.dk
51 91 92 64

Anne Tindal Thomsen
Projektkoordinator – Ungeprojektet, En Dag for En Sag, Selvhjælp Aarhus
att@frivilligcenteraarhus.dk
61 28 08 79

Frivillige og praktikanter
TAK til alle vores dejlige praktikanter og frivillige, som også i 2019 var med til at sætte stærke og mærkbare
aftryk på arbejdet og hverdagen i Frivilligcenter Aarhus – jeres indsats er uundværlig!

