
Alle former for foreninger i 
Hillerød og omegn: 

www.frivilligcenter-hillerod.dk

Hvad kræver det af jer som forening?

I har mulighed for at deltage i alle eller nogle af 
følgende aktiviteter:

• 3 workshops af ca. 3 timers varighed om 
inklusion, rekruttering og frivilligjobs

• 4 forskellige sparrings- og netværksmøder 
af ca. 2 timers varighed

Det vil være en fordel at arbejde aktivt med den 
læring, I har gjort jer på de forskellige workshops 
– så I arbejder videre i egen forening med jeres 
kultur og tilgange til at øge inklusion.

Specifikt til foreninger for handicappede og psy-
kisk sårbare: I opfordres til at være opsøgende 
ift. jeres medlemmer og synliggøre fordele ved at 
være frivillig som f.eks. glæden ved at bruge sig 
selv og sine kompetencer til gavn for andre.

På sigt kan I bidrage med gode historier og erfa-
ringer fra projektet, så der kan udarbejdes mate-
riale til inspiration for andre. 

Det foregår:

i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, 3400  
Hillerød frem til april 2018.

Her vil møderne og de forskellige workshops af-
holdes, men ellers vil meget af arbejdet foregå ude 
hos jer selv i foreningerne. 

Der er elevator og fuld tilgængelighed for køre-
stole.  

Tilmelding eller information:

Uddybende beskrivelse af projektet kan ses på 
Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside:  
https://frivilligcenter-hillerod.dk/projekter/mangfol-
dighedsprojekt

Eller kontakt Projektkoordinator Mahasiah Rasmusen: 
mr@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 48 24 19 07.

Frivilligcenter Hillerød

Er en forening af foreninger, der skaber rammer 
for deltagelse og fællesskaber og har til formål at 
støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden 
og foreningslivet lokalt i hele Hillerød. Kommune. 

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

Vær med til at styrke 
et mere mangfoldigt 

foreningsliv



Projektets formål:

Projektet handler om at skabe et mere mangfoldigt 
foreningsliv, hvor mennesker med handicap eller 
psykisk sårbarhed også bidrager aktivt til for-
eningsfællesskabet med deres ressourcer og 
personlige engagement.

Erfaringen viser, at personer der er engageret som 
aktive frivillige oplever at blive inkluderet i socialt 
fællesskab, hvor man kan udvikle sig personligt 
og fagligt samt styrke sit netværk, hvilket bi-
drager til øget livskvalitet. 

Hvad får I ud af at deltage i 
mangfoldighedsprojektet?

Som deltager i mangfoldighedsprojektet får I mulig-
hed for at reflektere over jeres egen foreningskultur 
og fællesskab. Hvem er I? Hvem mangler i jeres 
forening? Og hvordan foregår jeres aktiviteter i 
forhold til også at kunne inkludere mennesker med 
handicap eller psykisk sårbarhed? 

I får inspiration til at arbejde med inklusion og præ-
senteres for de mange fordele, der er ved at være 
mangfoldigt repræsenteret, såsom:

• flere perspektiver og vinkler på måder, 
foreningsarbejdet kan gribes an

• nedbrydelse af fordomme, og opbygning af 
gensidig forståelse

  
Desuden vil I:

• øge jeres tiltrækningskræft over for nye 
medlemmer, aktive frivillige og bidragsydere 

• få et større netværk af samarbejdspartnere 
ved at lære andre foreninger at kende

• kunne give hinanden sparring og samarbejde 
om fælles arrangementer og rekruttering 

Hvordan?

På workshops og gennem sparring arbejdes der 
med inklusion – sammen og i egen forening. 

Vi ser på, hvordan den enkelte forening kan 
arbejde med inklusion. Fokus er på at se mulig-
heder og bryde med vaner og ”det vi plejer”. 
Dette kunne f.eks. være at udvikle nye frivillige 
arbejdsopgaver i foreningen eller tilpasse ar-
bejdsopgaver til de ressourcer, som den frivillige 
kan byde ind med. 

Hensigten er, at I styrker inklusion af flere aktive 
frivillige ved at invitere passive medlemmer til 
at spille en aktiv rolle i egen eller andre forenin-
ger. 

Mennesker med handicap eller psykisk sårbar-
hed, der endnu ikke er tilknyttet foreningslivet, 
opfordres også til at deltage i projektet. 

www.frivilligcenter-hillerod.dk


