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SELVHJÆLPGENERELT OM FRIVILLIGCENTERGENERELT OM FRIVILLIGCENTER

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf.: 4824 1907       
info@frivilligcenter-hillerod.dk

Åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 10-16
Fredag lukket
- og ellers ifølge program, booking og aftale.

Frivilligcentret tilbyder.
At oprette selvhjælpsgrupper for:
•	 enkeltpersoner, der har behov for selvhjælp
•	 støtte igangværende og nye grupper i forenings-

regi
At etablere:
•	 uddannelse af igangsættere.
•	 supervision/rådgivning af igangsættere.

Du kan henvende dig til 

Selvhjælpskoordinator Eva Christensen
selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk
tlf: 48241907.

Frivilligcenter Hillerød samarbejder med andre  
selvhjælpsorganisationer gennem Frise  
(organisation for frivilligcentre og selvhjælpsorgani-
sationer i Danmark ) www.Frise.dk

Frivilligcentret er et væksthus for foreningsliv og 
frvilligt socialt arbejde i hele Hillerød Kommune.
Vi giver plads, mulighed og inspiration til, at du 
kan engagere dig i dit lokalsamfund.

Vi er en forening af foreninger. Som medlem får 
du mange fordele, bl.a. hjælp og sparring til at starte 
eller idéudvikle din forening eller sociale gruppe og 
meget mere.

Som borger kan du også få hjælp til at finde stedet, 
hvor du vil lægge din frivillige indsats.

Alt dette og meget mere info kan du finde på
www.frivilligcenter-hillerod.dk
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Vi forventer, at du tager udgangspunkt i de værdier, 
der ligger til grund for selvhjælpsarbejdet.
At du er et engageret menneske med ”hjerte på 
rette sted”, der interesserer sig for andre menne-
skers trivsel, og som kan rumme og understøtte 
andres ressourcer.
At du som udgangspunkt behandler informationer 
fra deltagerne i grupperne med største fortrolighed, 
anerkendelse og respekt.
Igangsætterens rolle er at være ansvarlig for grup-
pens proces og ”liv” samt at sikre, at indgåede 
aftaler bliver overholdt, som f.eks. mødepligt og 
overholdelse af tavshedspligt.
At du deltager i kurser/supervision, som foreningen 
tilbyder.

Sagt om selvhjælp:
Det er dokumenteret, at selvhjælpsgrupper har en 
positiv effekt på menneskers trivsel.
Her er eksempler på hvad  tidligere medlemmer af 
selvhjælpsgrupper siger:
•	 Jeg føler mig gladere
•	 Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation
•	 Jeg har fået større indsigt i den situation, jeg er i.

Hvem kan deltage i en selvhjælpsgruppe
Alle kan i princippet få glæde af at deltage i en selv-
hjælpsgruppe – børn, unge, voksne som ældre. Men 
det er en forudsætning, at du er indstillet på at dele 
dine tanker og problemer med ligesindede, at du er 
åben over for forskellighed og har respekt for andres 
holdninger.

Derudover er det vigtigt, at du deltager hver gang 
gruppen mødes, samt at du overholder kravet om 
tavshedspligt.

Hvis der er tale om grupper med børn/unge under 18 
år, gælder særlige forholdsregler for disse grupper.

Selvhjælpsgrupper kan dannes om en hvilket som 
helst problemstilling – her er nogle eksempler.
•	 Sorg og krise
•	 Misbrug og afhængighed
•	 Skilsmisse
•	 Familieproblematikker  
•	 Stille piger
•	 Fædre – forældrerollen
•	 Vold i familien
•	 Samtalegrupper for unge 
•	 Angst og depression 

Vil du være igangsætter:

Hvad er selvhjælp
Selvhjælp er en vision om at højne det enkelte men-
neskes livskvalitet.

Selvhjælp handler om at få adgang til egne og andres 
ressourcer og erfaringer bl.a. i form af:
•	 At genkende sig selv
•	 At dele viden og erfaringer
•	 At deltage aktivt med en viden om, at man ikke er 

alene, og at der er ”nogen at gå vejen sammen 
med ”

Selvhjælp er ikke professionel behandling, men hjælp 
til handling.

Hvad er en selvhjælpsgruppe

En selvhjælpsgruppe er en erfaringsgruppe, hvor 
mennesker mødes om en fælles udfordring. Typisk 
mødes gruppen 8-10 gange i alt.

Gruppen startes op med støtte fra en frivillig igang-
sætter, der hjælper med at få etableret form og ram-
mer samt til at få gruppen til at tage ejerskab til -  og 
dele ansvar- for gruppens udvikling.

www.frivilligcenter.-hillerod.dk Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejde


