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Frivilligcenter Helsinge 
cvr. 35176489, P-nummer 1018578219 
 

Strategi 2022 
 
 
Frivilligcenter Helsinges formål, jf. vedtægterne er: 

o at være til gavn for det frivillige arbejde i Gribskov Kommune med socialt og kulturelt sigte 
o at medvirke til aktivt medborgerskab og selvhjulpenhed for den enkelte.   
o at tilstræbe mangfoldighed i medlemssammensætningen. 
o at arbejde aktivt for facilitering af netværk for medlemsorganisationer.     
o at rekruttere frivillige, herunder udsatte borgere, i lokale organisationer, sociale som kulturelle.  
o at være samlingspunkt mellem medlemmer, kommune, det øvrige foreningsliv og erhvervslivet.  

 
Frivilligcenter Helsinges organisering:   
Frivilligcenter Helsinge er en frivillig forening.  
 
Foreningens navn er Frivilligcenter Helsinge med hjemsted i Gribskov Kommune jf. vedtægternes §1. 
Øverste myndighed i alle spørgsmål er generalforsamlingen, jf. vedtægternes §4, stk. 1. 
Frivilligcenter Helsinges bestyrelse består af min 5 max 7 medlemmer. Det ene af medlemmerne er udpeget af Gribskov Kommune jf. vedtægternes §6, stk. 1. 
 
Frivilligcenter Helsinge har ansat personale: 
1 Centerleder på 37 timer/ugen 
1 administrativ medarbejder 20 timer/ugen og  
1 assistent, flexjob 7 timer/ugen 
I alt 1,72 årsværk. 
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Strategi og handlingsplan: 
 

 
 

Understøttelse af deltagelse i frivillige fællesskaber 
 
Overordnet mål  Specifikke mål Aktivitet Status 
At understøtte deltagelsen i frivillige fællesskaber 
ved at gøre det lettere at deltage, at finde hjælp 
og støtte og at blive frivillig uanset alder, social 
status, etnicitet eller funktionsnedsættelse.  
 
Dette sker blandt andet ved at:  
Frivilligcentret har overblik over og indblik i lokale 
frivillige fællesskaber med socialt sigte. 
Frivilligcentret matcher og guider borgere til 
frivillige fællesskaber, frivilligt arbejde eller til 
hjælp og støtte. 

 
 
 

• Opbygge en stærk medlemsbase og et godt 
kendskab til foreninger, grupper og 
fællesskaber og deres arbejde på det sociale 
og /eller kulturelle område.  

 
 

• Nytænke Foreningsvejviseren 
på Frivilligcentrets hjemmeside, så den bliver 
mere anvendelig i forhold til at matche 
borgere med det rigtige fællesskab/frivillige 
tilbud. 
 

 
 
• Etablering af lokal Frivilligjob.dk 
 
 
 
 
 
 
 
• Frivilligcentrets formidlingskanaler 

(Nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside) 
bruges af foreninger og grupper til formidling 
af, og reklame for tilbud, aktiviteter og 
arrangementer. 

 
 

• Målrettet og direkte kontakt til 
foreninger/grupper/fællesskaber med tilbud 
om medlemskab og netværk. 

•  
 
 
• Opdatere og målrette oplysninger i 

eksisterende vejviser. 
• Afsøge muligheden, praktisk og økonomisk, for 

at ny-designe portalen. 
• Udarbejde kommunikationsplan for 

udbredelse af kendskabet til borgere + 
kommunens ansatte. 
 

• Samarbejde med FriSe om installering af 
Frivilligjob.dk på Frivilligcentrets hjemmeside 

• Udbrede kendskabet til lokal frivilligjob.dk  til 
foreninger/grupper. 

• Tilbyde undervisning til  medlemsforeninger i 
brug af portalen samt i at lave virkningsfulde 
frivilligopslag. 

 
• Frivilligcentret er opsøgende og tager initiativ 

til at dele og synliggøre de gode historier fra 
den frivillige verden i Gribskov.  

• I al kontakt med foreninger/grupper/ 
fællesskaber, gøres opmærksom på, at 
Frivilligcentrets kanaler kan benyttes til at 
fremme og synliggøre deres arbejde. 
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Styrkelse af kvalitet og mangfoldighed 
 
Overordnet mål  Specifikke mål Aktiviteter Status 
At styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de 
lokale fællesskaber ved at støtte, udvikle og 
fremme frivillige foreninger og initiativer med 
socialt  og kulturelt sigte, samt hjælpe nye i gang. 
Dette sker blandt anden ved at: 
 
Frivilligcentret rådgiver eksisterende og nye 
foreninger og frivillige initiativer om drift og 
udvikling, fx rekruttering af frivillige, 
bestyrelsesarbejde, fundraising, vedtægter og 
opstart af ny forening.  

 
Frivilligcentret har indblik i kommunens politik og 
strategier samt relevante tiltag på det frivillige og 
sociale område, og søger nyeste viden om 
frivillighed. 

• Det er kendt af 
foreninger/grupper/fællesskaber at 
Frivilligcentret er videns- og ressourcecenter, 
kan være sparringspartner på, og rådgive om 
udvikling, drift og organisering af frivillige 
sociale indsatser. 
 

 
• Kursusfællesskabet på tværs af 10 

Nordsjællandske Frivilligcentre (som 
Frivilligcenter Helsinge har taget initiativ til) 
konsolideres. 

 
 
 
 

 
• Formidle relevant viden til medlemsforeninger 

og til samarbejdspartnere via nyhedsbreve, 
fyraftensmøder el.lign. 

 
 
 
 
 
• Frivilligcentret understøtter kommunes 

sundhedspolitiske fokus, ved at have et tæt 
samarbejde med forvaltninger og et godt 
kendskab til foreninger der arbejder med 
målgrupperne  
1) børn, unge og familier  
2) ældre – forebyggelse af ensomhed  
3) mænd – deltagelse i fællesskaber 

• Der udarbejdes en ny strategi for hvordan vi 
synliggør Frivilligcentret som videns- og 
ressourcecenter for det frivillige sociale og 
kulturelle arbejde i Gribskov.  

• Afholder min 2 møder med foreninger og 
grupper med henblik på erfaringsudveksling, 
netværksdannelse og støtte fra Frivilligcentret. 

 
• Der udbydes og afholdes 4-6 kurser for 

frivillige i regionen. 
• Kursusfællesskabets 1. år (efterår 2021-forår 

2022) evalueres medio 2022 
• Møde med CFSA om samarbejde. 
• Plan for Kursusfællesskabet efter 1. år 

beskrives og forankres. 
 
• Sikre at vi er ajour med nyeste viden og på det 

frivillige område lokalt og nationalt: 
o Følge relevante civil-samfundsaktører 

lokalt on nationalt 
o Deltage i relevante konferencer, 

temadage og netværk 
o Formidle relevant viden i nyhedsbreve 

og på hjemmeside. 
 
• Frivilligcentret understøtter og facilitere  et 

antal netværk for foreninger/grupper 
/fællesskaber der arbejder med: 

o Børn, unge og familier 
o Ældre  
o Aktiviteter for mænd 
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Godkendt at bestyrelsen 3. november 2021  ________________________________________ ___________________________________________ 
    Louise Lahn, formand   Susanne Sejer, Næstformand 

Styrkelse af en helhedsorienteret social indsats 
 
Overordnet mål  Specifikke mål Aktiviteter Status 
At styrke en helhedsorienteret social indsats ved 
at bygge bro imellem foreninger, kommuner og 
andre aktører. Dette sker blandt andet ved at: 
 
Frivilligcentret har et bredt samarbejde med 
foreninger, grupper og fællesskaber med et socialt 
sigte, og et konstruktivt samarbejde med 
kommunale forvaltninger, frivilligkonsulenter og 
andre relevante samarbejdspartnere. 
 
Frivilligcentret støtter og synliggør netværk og 
konkrete samarbejdsmuligheder på tværs af 
foreninger, kommune og andre relevante aktører. 

• Frivilligcentret skal være kendt i kommunen, 
af foreninger, borgere og kommunal 
forvaltning som videns- og ressourcecenter for 
det frivillige sociale arbejde i Gribskov. 
 
 
 
 
 

• Frivilligcentret har et synligt og aktivt 
samarbejde med Gribskov Kommune. 

 
 
 
 

 
• Frivilligcentret samarbejder med øvrige 

frivilligcentre og med landsforeningen FriSe. 
 

 
 

• Der udarbejdes en ny strategi for hvordan vi 
synliggør Frivilligcentret som videns- og 
ressourcecenter overfor foreninger, borgere 
og kommunal forvaltning. 

• Arrangere 6-8 foredrag eller 
oplysningsarrangementer om relevante emner 
indenfor frivilligt socialt og kulturelt arbejde, i 
samarbejde med lokale foreninger. 

 
• Frivilligcentrets leder har møder med 

kommunens Frivilligkoordinator hvert kvartal 
og deltager i kommunens ABC-arbejdsgruppe. 

• Udvalget for ældre, social og sundhed, samt 
Udvalget for Kultur, erhverv og 
oplevelsesøkonomi inviteres til Frivilligcentret.   
 

• Deltage i FriSes møder om udvikling og 
kvalitetssikring af Frivilligcentre i DK, Årsmøde 
mv. samt deltage i klyngemøder med øvrige 
Frivilligcentret. 

 

Evaluering og opfølgning på strategi- og handlingsplanen: 
 

• Opfølgning på strategi og handlingsplanen er et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde, hvor leder og bestyrelsen drøfter status og tidsplan. 
• Hvert efterår  (sept.-nov.), afholdes et seminar hvor bestyrelse og medarbejdere i Frivilligcenter Helsinge laver selv-evaluering i henhold til Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel, samt 

reviderer eksisterende strategi og handlingsplan med henblik på det kommende års arbejde. 
• På den årlige Generalforsamling i Frivilligcentret aflægges skriftlig beretning, som blandt andet følger op på strategi- og handlingsplanens mål og aktiviteter.   


