
Dyt-dyt skal vi byt? 

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.

Om Frivilligcenter Hillerød
Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse 
og fællesskaber og har til formål at støtte,  synliggøre, 
udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet 
 lokalt i hele Hillerød Kommune.

Vores vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, 
hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og 
hente hjælp og støtte. 

Læs mere på frivilligcenter-hillerod.dk 
følg os på  Facebook

Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber

Kontaktoplysninger

Saldi.dk v/Peter Rude
Gefionsvej 13, 1
3400 Hillerød
Mobil: 20669860
E-mail: phr@saldi.dk

Dansk Revision v/Peter Jørgensen
Vølundsvej 6b
3400 Hillerød
Mobil: 40154824
E-mail: paj@danskrevision.dk

Sprog- og Netværkscafeen
Mødes hver mandag kl. 14.00 - 17.30
i Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C
Kontakt: Ulla Maribo
Mobil: 20723103
E-mail: ullamaribo@gmail.com

Frivilligcenter Hillerød/It-cafeen
Fredensvej 12C
3400 Hillerød
Kontakt: Anette Nielsen
Tlf.: 48241907
E-mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk

Du giver din gamle bærbare pc til os.

Vi giver den nyt liv og sørger for, at den 
kommer i brug hos en ung eller familie 
med flygtningebaggrund i Hillerød.



Pc’er i gemmerne
Mange – ikke mindst mindre virksomheder - har 
pc’er, der står i gemmerne. Med dette initiativ  
tilbyder vi jeres virksomhed mulighed for at donere 
hengemte pc’er til glæde for unge og familier med 
flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

Alle virksomheder, som donerer en eller flere pc’er, 
tilbydes total sletning af alle data, alternativt at 
harddisken destrueres, hvis dette ønskes.  
Efterfølgende installeres pc’en med et gratis  
styresystem fra Linux eller Microsoft – og de  
grundlæggende Office-programmer. 

Sprog- og Netværkscafeen står for at formidle 
pc’erne til relevante unge og familier, der har  
behov for en pc. Hvordan kan I deltage

Pc’er afleveres hos Saldi.dk, Dansk Revision  
eller i frivilligcentret – med en erklæring om,  
at pc’en er videregivet til projektet. Alle  
virksomheder er velkomne til at gøre  
opmærksom på deres medvirken på deres  
hjemmesider – og på frivilligcentrets hjemmeside 
udformes en beskrivelse af projektet – hvor det 
er muligt, at de medvirkende virksomheder og 
organisationers navn kan fremgå.

Frivilligcentret understøtter udviklingen af  
samarbejdet med rammer, PR og  
aftaleindgåelse. 

Du kan læse mere om projektet på  
frivilligcenter-hillerod.dk.

Baggrund
Sprog- og Netværkscafeen i Frivilligcenter Hillerød 
er et tilbud til mennesker med flygtninge- og  
indvandrerbaggrund om hjælp til lektielæsning,  
udvikling af sprogfærdigheder og udfyldelse af  
dokumenter fra offentlige myndigheder, banker mv. 

Målgruppe
Målgruppen er medborgere med flygtninge- og  
indvandrerbaggrund, som har fået asyl, men som 
pga. manglende økonomi ikke selv har mulighed 
for at erhverve sig en pc. De er typisk i gang med 
et integrationsforløb på sprogskolen, praktikforløb 
eller under uddannelse. Det kan også være  
familier med mindre og større børn, som har behov 
for en pc i hjemmet. 

Hvem står bag 
Projektet er udviklet i et samarbejde mellem 
Sprog- og Netværkscafeen ved Ulla Maribo, Dansk 
Revision ved Peter Jørgensen, Saldi.dk ved  
Peter Rude og Frivilligcenter Hillerød/IT-cafeen 
ved Anette Nielsen. 


