2021

KURSUSKATALOG
FRIVILLIGCENTER AARHUS

PRAKTISK INFO
Med mindre andet er angivet, er vores kurser og arrangementer åbne og
gratis for alle, der er involveret i frivilligt socialt arbejde i Aarhus.
Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet, dog har frivillige i
foreninger som er medlemmer af Frivilligcenter Aarhus fortrinsret.
Kurser og arrangementer afholdes i Frivilligcenter Aarhus' lokaler på
Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C med mindre andet er angivet.
Tilmelding sker via NemTilmeld. Alternativt ved at sende en mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.
Har du allergener eller andet vi skal vide i forhold til forplejning, giv da
venligst besked herom ved tilmelding.
Frivilligcenter Aarhus ligger centralt og i nærheden af både letbanen,
banegården og rutebilstationen, og vi opfordrer derfor alle til at tage
offentlig transport, gå eller cykle, da mulighederne for parkering er meget
begrænsede i området.
Vi planlægger løbende flere kurser, foredrag og temamøder, så hold altid
øje med vores aktuelle arrangementer her: https://fcaa.nemtilmeld.dk.
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TILBUD TIL SÅRBARE UNGE I
AARHUS
Tid og sted:
15. juni 2021 kl. 16-18.
Virtuelt hjemme hos dig
Indhold:
I Aarhus er der mange unge, som er sårbare. Der findes heldigvis mange
tilbud til målgruppen fra både foreninger og kommune. Nogle tilbud er
fyldte og har venteliste, mens andre har masser af plads. Dette paradoks
forsøger vi at belyse og håndtere på temamødet.
Her samles kommunale medarbejdere og foreningsrepræsentanter for at
drøfte, hvordan vi alle bliver bedre til at støtte og give de unge de bedste
tilbud – hurtigst muligt.
Formålet er at skabe øget kendskab til hinandens tilbud med henblik på
flere henvisninger på tværs af tilbuddene. Så de unge ikke skal gå
forgæves eller vente uhensigtsmæssigt længe for at blive en del af et nyt
fællesskab.
Hvilke tilbud findes i byen? Og for hvilke unge? Hvordan bliver vi bedre til
at henvise unge videre til andre tilbud, hvis vores eget tilbud er fyldt op?
Det er nogle af de spørgsmål vi blandt andet skal omkring.
Tilmelding:
Senest 14. juni 2021 kl. 23:55 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

ØKONOMIKURSUS: HOLD STYR
PÅ FORENINGENS PENGE
Tid og sted:
23. juni 2021 kl. 9-12.
Lokalcenter Skelager (mødelokalet), Skelagervej 33, 8200 Aarhus N.
Indhold:
At holde styr på foreningens penge er en kerneopgave for bestyrelsen. På
dette kursus bliver du klogere på, hvordan du bedst løfter den opgave.
Du får viden om foreningsøkonomi, og det ansvar du selv påtager dig, når
du træder ind i bestyrelsen. Vi gennemgår de vigtigste styringsredskaber
og grundbegreber i foreningsøkonomien fx budget, årsregnskab og
tegningsret. Hvad der er særligt vigtigt at være opmærksom på, når man
opstarter nyt eller har udskiftning. Du får også indsigt i kassererens rolle
og i samarbejdet med revisor, bank og andre af foreningens
samarbejdspartnere.
Formiddagen er sammensat af en blanding af oplæg fra underviseren,
mulighed for spørgsmål og at udveksle erfaringer med de øvrige deltager.
Underviser:
Cecilie Seidelin Petersen er konsulent og rådgiver på CFSA. Cecilie har en
BA i psykologi, og bestyrelseserfaring som medlem og formand for såvel
små lokale foreninger, store landsdækkende organisationer og offentlige
virksomheder.
Tilmelding:
Senest 16. juni 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

ØKONOMIKURSUS: HOLD STYR
PÅ FORENINGENS PENGE
Tid og sted:
24. juni 2021 kl. 9-12.
Klostergadecentret (Rød Sal), Klostergade 37, 8000 Aarhus C.
Indhold:
At holde styr på foreningens penge er en kerneopgave for bestyrelsen. På
dette kursus bliver du klogere på, hvordan du bedst løfter den opgave.
Du får viden om foreningsøkonomi, og det ansvar du selv påtager dig, når
du træder ind i bestyrelsen. Vi gennemgår de vigtigste styringsredskaber
og grundbegreber i foreningsøkonomien fx budget, årsregnskab og
tegningsret. Hvad der er særligt vigtigt at være opmærksom på, når man
opstarter nyt eller har udskiftning. Du får også indsigt i kassererens rolle
og i samarbejdet med revisor, bank og andre af foreningens
samarbejdspartnere.
Formiddagen er sammensat af en blanding af oplæg fra underviseren,
mulighed for spørgsmål og at udveksle erfaringer med de øvrige deltager.
Underviser:
Cecilie Seidelin Petersen er konsulent og rådgiver på CFSA. Cecilie har en
BA i psykologi, og bestyrelseserfaring som medlem og formand for såvel
små lokale foreninger, store landsdækkende organisationer og offentlige
virksomheder.
Tilmelding:
Senest 17. juni 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

BLIV KLOGERE PÅ §18-MIDLERNE
OG FÅ TIPS TIL DEN GODE
ANSØGNING
Tid og sted:
18. august 2021 kl. 10-12.
Lokalcenter Tranbjerg (Pyramidesalen), Torvevænget 3, 8310 Tranbjerg.
Arrangementbeskrivelse:
Kunne dit lokalråd eller forening bruge midler til aktiviteter? Så kom til
kursus og blive klogere på §18-midler og få tips og tricks til den gode
ansøgning! Næste ansøgningsfrist for at søge §18-midler er d. 1. juni
2021, og vi inviterer derfor til kursus, hvor du blandt andet kan blive
klogere på midlerne, hvordan de uddeles og meget andet.
På kurset vil du få viden om §18-midlerne, som uddeles til frivilligt socialt
arbejde for borgere over 60 år og førtidspensionister. Du vil få indgående
kendskab til baggrund for uddelingen af midlerne, retningslinjer og
kriterier samt tips og tricks til den gode ansøgning.
Anna Riis fra Aarhus Kommune vil guide dig igennem
ansøgningsprocessen og give eksempler på, hvilke udgiftsposter I som
forening oplagt kan søge støtte til gennem §18-puljen.
Tilmelding:
Senest d. 11. august 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk

HVAD ER DEMENS OG HVORDAN
HÅNDTERES DET I DET
FRIVILLIGE ARBEJDE?
Tid og sted:
9. september 2021 kl. 10:30-13:30.
Lokalcenter Fuglebakken, Fuglebakkevej 4A, 8210 Aarhus V.
Indhold:
Hvad er demens? Hvad betyder det for et menneskes evne til at fungere i
hverdagen, når man får demens? Hvilken tilgang og kommunikation kan
man bruge i samværet med et demensramt menneske?
Kom til temamøde og få svar på spørgsmålene og blive klædt på til at
håndtere det, når du møder demens i dit frivillige arbejde. På temamødet
vil du blive præsenteret for redskaber, som du kan bruge i dit frivillige
arbejde, til de svære samtaler med både demensramte personer og
deres pårørende.
Maja Winther fra Demensteamet i Aarhus Kommune vil gøre os klogere
på demens, og du får mulighed til at stille spørgsmål og få gode råd til dit
frivillige arbejde. Desuden er der fokus på erfaringsudveksling med andre
frivillige, der møder eller kan komme til at møde demens i det frivillige
arbejde.
Tilmelding:
Senest 1. september 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

VOKSNE MED PSYKISK
SÅRBARHED, DER FALDER
MELLEM TO STOLE
Tid og sted:
15. september 2021 kl. 16-18.
Frivilligcenter Aarhus (Konferencesalen), Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C
Indhold:
I Aarhus findes rigtig mange gode tilbud til mange forskellige borgere.
Der findes dog en gruppe af voksne med psykisk sårbarhed, som mange
tilbud ikke rummer. Det kan skyldes at deres udfordringer ikke er ”store
nok”, eller at de aldersmæssigt ligger mellem gruppen af unge og ældre.
Hvordan hjælper vi bedst gruppen af voksne, der falder mellem to stole?
Kommunale medarbejdere og foreningsrepræsentanter samles for at
drøfte, hvordan vi bedst hjælper denne gruppe af voksne. Til temamødet
bliver vi klogere på, hvilke tilbud der rummer hvilke målgrupper, og vi
drøfter hvem tilbuddene ikke rummer, samt hvordan vi i Aarhus kan
hjælpe dem, der falder udenfor tilbuddenes målgrupper.
Formålet er, at deltagerne i højere grad kan henvise voksne med psykisk
sårbarhed til de relevante tilbud i byen, samt at sætte fokus på hvem, der
mangler tilbud til og hvordan disse borgere bedst hjælpes.
Efter mødet vil deltagerne få tilsendt overblik over eksisterende tilbud
samt opsamling af gruppedrøftelserne.
Tilmelding:
Senest 14. september 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

FYR OP UNDER
BESTYRELSESARBEJDET
Tid og sted:
29. september 2021 kl. 9-12.
Klostergadecentret (Blå Sal), Klostergade 37, 8000 Aarhus C
Indhold:
Vil du gerne have tips og tricks til, hvordan din forening kan styrke
bestyrelsesarbejdet og samarbejdet i bestyrelsen?
Så kom til temamøde og bliv klogere på bestyrelses- og
foreningsarbejdet. Temamødet omhandler overordnet bestyrelses- og
foreningsarbejde med fokus på bestyrelsens rolle, ansvar, opgaver og
foreningsdemokratiets betydning med fokus på generalforsamling.
1-2 foreninger vil fortælle om deres succeser i bestyrelsesledelse. Det
kan fx være en bestyrelse der har klaret formandsskifte godt, har prøvet
at holde bestyrelsesmøde på ny måde, har en god forretningsorden eller
lignende. Fokus er på selve bestyrelsesarbejdet.
Tilmelding:
Senest 22. september 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

BRUGERFRIVILLIGHED
Tid og sted:
12. oktober 2021 kl. 16.30-18.30.
Frivilligcenter Aarhus (Konferencesalen), Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C
Indhold:
Kom til fyraftensmøde og bliv klogere på, hvordan andre foreninger
arbejder med brugerfrivillighed, og hvordan jeres forening måske kunne
få gavn af deres erfaringer.
Tre foreninger vil fortælle om deres erfaringer med brugerfrivillighed,
hvor fokus vil være på, de gør i deres forening, deres udfordringer og
deres tilgang til det samt hvor langt de er i processen.
Der vil være afsat tid til gruppedrøftelser, hvorefter der vil være en
opsamling på, hvad der er blevet snakket om i grupperne. Alle gode råd
vil blive sendt ud til alle deltagere efterfølgende.
Der vil blive serveret aftensmad efter fyraftensmødet.
Tilmelding:
Senest 8. oktober 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

UNGE DER ER UDFORDRET
UNDER UDDANNELSE
Tid og sted:
4. november 2021 kl. 16.-18.
Frivilligcenter Aarhus (Konferencesalen), Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C
Indhold:
Mange unge under uddannelse mistrives. Nogle har store krav til sig selv
og møder høje forventninger fra omverdenen. Andre har svært ved at
passe deres uddannelse pga. psykisk sårbarhed, diagnoser eller
problemer i familien.
Til dette temamøde drøfter kommunale medarbejdere og
foreningsrepræsentanter, hvordan de unge kan hjælpes til at
gennemføre deres uddannelse. Hvordan de fastholdes på trods af
forskellige udfordringer og bump på vejen. Og hvordan de kan
understøttes i deres deltagelse i undervisningen på bedste vis.
Formålet er, at deltagerne i højere grad kan henvise de unge til forskellige
tilbud, der kan støtte de unge, som har det svært, samt at blive klogere
på, hvad der virker, når de unge skal hjælpes bedst.
Efter mødet vil deltagerne få tilsendt overblik over eksisterende tilbud
samt opsamling af gruppedrøftelserne.
Tilmelding:
Senest 3. oktober 2021 kl. 12 via NemTilmeld eller mail til
post@frivilligcenteraarhus.dk.

FUNDRAISINGKURSUS
Tid og sted:
Følger. Hold øje med: https://fcaa.nemtilmeld.dk
Indhold:
Fundraising er en udbredt aktivitet i foreningslivet, og i dag er indtægter
fra fundraising en betydelig del af driftsgrundlaget i næsten alle frivillige
sociale organisationer. Mængden af ansøgninger og henvendelser om
støtte til såvel offentlige som private finansieringskilder er omfattende, og
konkurrencen om midler er hård.
Dette kursus giver dig en indføring i fundraising i det frivillige sociale
arbejde. Du får indsigt i fonde, puljer og støttemuligheder samt
inspiration og værktøjer, du kan bruge til at tilrettelægge en god proces.
Kurset præsenterer også tips og tricks til den gode ansøgning til puljer og
fonde.
Kurset er målrettet frivillige og ansatte, som arbejder med at skaffe penge
og ressourcer til aktiviteter og projekter i mindre eller mellemstore
foreninger, frivillige organisationer og initiativer, som udfører frivilligt
socialt arbejde. Måske har deltagerne allerede en smule erfaring med
fundraising, men det er ikke en forudsætning for at få udbytte af kurset.
Tilmelding:
Følger. Hold øje med: https://fcaa.nemtilmeld.dk

FUNDRAISINGKURSUS
Tid og sted:
Følger. Hold øje med: https://fcaa.nemtilmeld.dk
Indhold:
Fundraising er en udbredt aktivitet i foreningslivet, og i dag er indtægter
fra fundraising en betydelig del af driftsgrundlaget i næsten alle frivillige
sociale organisationer. Mængden af ansøgninger og henvendelser om
støtte til såvel offentlige som private finansieringskilder er omfattende, og
konkurrencen om midler er hård.
Dette kursus giver dig en indføring i fundraising i det frivillige sociale
arbejde. Du får indsigt i fonde, puljer og støttemuligheder samt
inspiration og værktøjer, du kan bruge til at tilrettelægge en god proces.
Kurset præsenterer også tips og tricks til den gode ansøgning til puljer og
fonde.
Kurset er målrettet frivillige og ansatte, som arbejder med at skaffe penge
og ressourcer til aktiviteter og projekter i mindre eller mellemstore
foreninger, frivillige organisationer og initiativer, som udfører frivilligt
socialt arbejde. Måske har deltagerne allerede en smule erfaring med
fundraising, men det er ikke en forudsætning for at få udbytte af kurset.
Tilmelding:
Følger. Hold øje med: https://fcaa.nemtilmeld.dk

ALTERNATIVER TIL PULJER OG
FONDE. ANDRE VEJE TIL
FUNDRAISING
Tid og sted:
Følger. Hold øje med: https://fcaa.nemtilmeld.dk.
Indhold:
Få ny inspiration og ideer til, hvordan I kan skaffe penge og ressourcer til
foreningens drift og projekter særligt op til og efter genåbningen af
foreningslivet.
For de fleste lokale foreninger er puljer og fonde ofte den vigtigste – og
måske den eneste kilde til penge.
Mens mange foreninger oplever, at det er er svært at skaffe penge og
ressourcer ad traditionelle veje, er der andre som ønsker at være mindre
afhængige af en enkelt finansieringskilde. Endelig er der foreninger, som
slet ikke har brug for penge, men hellere vil have helt andre typer
ressourcer.
På dette lokale kursus præsenteres fem alternativer til traditionel
fundraising. Kurset giver ideer til, hvordan I finder og vurderer, hvilke
kilder der er mest relevante for jer. Få også inspiration til at lægge en
strategi for jeres arbejde med fundraising og hvordan I kan kontakte en
mulig bidragsyder samt et godt overblik over det nødvendige forarbejde.
Kurset er tilrettelagt som et digitalt kursus over to dage, der byder på
oplæg fra underviser, debat og inspiration i mindre grupper samt arbejde
med en konkret opgave. På kursets anden dag udarbejder deltagerne en
fundraisingsstrategi for et konkret projekt eller ide, som de ønsker at
udvikle.
Tilmelding:
Følger. Hold øje med: https://fcaa.nemtilmeld.dk.

