
Bring dine 
ressourcer i spil 

www.frivilligcenter-hillerod.dk

Det foregår:

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

Der er elevator og fuld tilgængelighed for køre-
stole. 

Frivilligcenter Hillerød (FcH)
FcH er en forening af foreninger, der skaber ram-
mer for deltagelse og fællesskaber og har til formål 
at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivillighe-
den og foreningslivet lokalt i hele Hillerød Kom-
mune. 

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

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.

og bidrag også som 
handicappet eller psykisk 

sårbar i foreningslivet gennem 
Mangfoldighedsprojektet



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 ak-
tive frivillige oplever at blive inkluderet i socialt fæl-
lesskab, hvor man kan udvikle sig personligt og 
fagligt samt styrke sit netværk, hvilket bidrager til 
øget livskvalitet. 

Hvad får du ud af at deltage i 
projektet?

• Bevidsthed om dine muligheder og evt. 
barrierer for aktiv deltagelse i foreningslivet

• Afklaring om dine kompetencer i forhold til at 
arbejde som frivillig

• Erfaring med frivilligt engagement 

• Opleve glæden ved at være en del af 
fællesskabet

• Gøre dig nye erfaringer og udvikle nye sider 
af dig selv

• Gøre en forskel for og med andre - og få 
positive oplevelser

Hvordan kan du være med:

Du får mulighed for at deltage i en workshop à 
2-3 timers varighed sammen med andre, der 
(endnu) ikke er aktive i foreningslivet. Her sætter 
vi fokus på at se muligheder og bryde med de 
barrierer, der kan være, når man som handicap-
pet eller psykisk sårbar ønsker at blive en del af 
foreningslivet.

Ligeledes tilbydes du personlige samtaler og 
sparring, hvor vi sammen sætter ord på dine 
kompetencer, ønsker og muligheder i forenings-
livet. Vi vil også spore os ind på et godt match af 
forening og dig.

Du vil få mulighed for at blive frivillig for en dag i 
en forening – for at prøve det af og se, om det er 
noget for dig.

www.frivilligcenter-hillerod.dk


