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”Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen”

Dialogmøde om integration

Borgmesteren inviterer til dialogmøde om integration og samarbejde.
Den 18. August kl. 19:00-21:00 i Byrådssalen på rådhuset i Helsinge.
Hvordan hjælper vi som civilsamfund og kommune bedst hinanden om integration på flygtningeområdet?
Til mødet er inviteret:
Politikere, frivillige, interessenter fra erhvervslivet,
foreninger og kommunale medarbejdere.
Vi byder på kaffe og kage.
Tilmelding Senest 8. August på: alojo@gribskov.dk

Ny organisering
Ny administrativ organisering af Frivilligcentrene i Gribskov.
Centrene har siden starten været tilknyttet Gribskov kommunes Social- og sundhedsafdeling, de vil nu fremover blive tilknyttet Gribskov kommunes Kultur - og
fritids afdeling.
Hvilket blandt andet indebærer at kommunes repræsentant i Frivilligcentrenes
bestyrelse fremover vil være Kulturchef Kirsten Frandsen.
Vi i Frivilligcenter Helsinge glæder os til samarbejdet.

Mad til alle.

Mad til alle er et fødevareselskab som leverer
mad til økonomiske trængte mennesker dansker
som flygtninge. Det er et projekt som starter i
2016.
Mad til alle har til huse på forskellige steder i
Gribskov kommune. Hvor den overskydende mad
bliver pakket.
Projektet har fået stillet en gratis bil til rådighed
som kører ud til gader og boliger.
Det er landbruget, supermarkeder og de lokale
restauranter der leverer deres overskydende mad
til, Mad til Alle.
Det forventes at der bliver leveret mad til 150 familier og 60 enlige i slutningen af 2016 og måske
bliver tallet højere når dørene først bliver åben.

PC Hjælp

Hver mandag og onsdag kl 10-12 står vores frivillige IT hjælpere klar til dig som har problemer med
din PC.
Vores IT hjælpere kan også give hjælp til håndteing af forskellige programmer.
Du skal blot møde op med din PC og vi ser på
problemet om vi kan hjælpe dig med det.
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Ivæksætteri for New Commers

Som noget helt nyt afholdes der kursus for New
Commers i Helsinge Frivilligcenter.
Det er foreningen FIBI som afholder kususet.
Kursuset løber fra 26.08-2016-18.11-2016
Kurset bliver afholdt på engelsk, med mulighed
for oversættelse til arabisk.
Det kræver tilmeldning for at deltage - tilmelding
kan se på 49790891 eller på opslag i frivilligcenteret.

Emner:
• Brug af IT – gmail, word, powerpoint, excel samt
enkelte relevante hjemmesider.
• Udarbejdelse af CV.
• Ide generering.
• Business Model Generation (Canvas-BMC).
• Principper for moms, personlig skat og selskabsskat, herunder udbytter.
• Selskabsetablering – valg af selskabsform samt
dokumenter.
• Budgetter
• Bidragsmodel (kontoplan), variable og faste
omkostninger. Beregning af
dækningsbidrag samt beregning af antal salg pr.
dag for at de faste
omkostninger er dækket.
• Det dobbelte bogholderi samt opstilling af regnskaber.
• Pitch træning til præsentation overfor
målgruppe

Mangfoldighed fik 14.346 kr.
MUSIK I LEJET har uddelt 230.000 kr til foreninger i Gribskov Kommune. Overskudet er
fra festivalen 2015.
MUSIK I LEJET overrakte på festivalen Mangfoldigheden 14.346 kr.
Pengene vil gå til MULTIKULTURALLE Cafeer.

Årets Frivilligpris ? -Du bestemmer

Hvem skal have årets frivilligpris 2016?
Kender du nogen som du syntes der skal indstilles
som årets frivillig.
Frivilligprisen kan uddeles til privatpersoner,
grupper, foreninger og organisationer som yder en
ekstra indsats med frivilligt socialt arbejde.
Fredag den 5. august er den sidste dag for indstillingen. Send indstillingen til Frivillig pris til
konsulent i Center for Social og Sundhed Katrine
Glejtrup på kglej@gribskov.dk.

Lær mere dansk

Har du lyst til at lære lidt mere Dansk er du velkommen i Frivilligcenter Helsinge.
Er du flygtning eller indvandrer og har du problemer med at lære det nye sprog at kende, kan
vores sproghjælpere hjælpe dig.w
Du skal tilmelde dig på tlf. 48790891 eller ved
personlig henvendelse i Helsinge Frivilligcenter.
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