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Hjælp lokalt

• Lokal frivilligjob-portal, som vi opfordrer jer til at 
bruge

• Vi kan hjælpe
– Vejledning og webinar tilgængeligt på vores 

hjemmeside
– Sparring, kurser, workshops løbende

• Synlighed og rekruttering
– Foreningsportrætter på hjemmeside og Facebook
– Information til medborgere i Hillerød



Hjælp til onlinemøder

• To versioner af onlinemøder:
– Helt online, hvor alle deltagere sidder hjemme
– Kombineret, hvor nogle deltagere mødes fysisk i 

FcH, mens andre deltager online hjemmefra

• Vi kan hjælpe med
– Mødeindkaldelse
– Vejledning og support til mødedeltagere
– Sparring med mødeleder og deltagere omkring 

god afvikling af onlinemøder
– Facilitering af onlinemøder



10-i-20 møder

• Som del af FcH’s strategi vil vi styrke samarbejdet med og 
mellem vores medlemmer 

• Derfor vil vi gerne holde min. ét møde med alle vores 
medlemsforeninger og - grupper

• Da vi ikke kan mødes i store forsamlinger, vil vi gruppere og 
inviterer jer alle - fordelt over 10 mini-medlemsmøder

• Vi ser meget gerne, at I deltager min. 1 fra hver forening 
/gruppe. 

• Via online streaming er der mulighed for at flere kan deltage
• Vi blander tidspunkterne for møderne
• Vi følger op med mødeindkaldelser i næste uge 



Brobygning til lokale fællesskaber

• Ud i Livet
– Samarbejde med DGI Nordsjælland, Hillerød 

Fodbold, Center for Udvikling og Støtte (CUS) 
og Hillerød Kommune

– Peer-to-peer projekt for og med unge/voksne 
+18 år, der har psykiske udfordringer eller 
sårbarheder og brug for en håndsrækning til at 
deltage i lokale fællesskaber  eller aktiviteter 
omkring motion

– Projektmedarbejder Gry Høeg Nielsen ansat i 
FcH til projektet



Brobygning til lokale fællesskaber

• Safe space – nyt projekt
– Samarbejde med Hans Knudsen Instituttet og 

Landsforeningen Autisme Kreds Nordsjælland

– Brobygning mellem unge 18-25 år med 
autisme og lokale foreninger og fællesskaber

– Ny medarbejder forventes ansat pr. 1. 
september 2020. 



Brobygning til lokale fællesskaber

• Mandeholdet
– Samarbejde med DGI 

Nordsjælland 
– Motion og aktive fællesskaber 

for mænd +60 år
– 3 hold sat i gang før 

sommeren, flere hold på vej

• Dronningernes Nordsjælland
– Samarbejde med 

frivilligcentrene i Græsted, 
Halsnæs og Helsingør

– Tilbud til kvinder i Nord-
sjælland om at blive del af et 
fællesskab med fokus på kultur 
og natur



Frivillig Fredag 2020

• Af sikkerhedsmæssige grunde aflyser vi i år afviklingen af 
Frivillig Fredag, som vi kender den

• Vi arbejder på at lave en online begivenhed ifm. uddeling 
af FrivilligSocialprisen 2020 – som vi håber I vil støtte op 
om.

• Mere information følger – hold øje med vores 
nyhedsbreve



Forholdsregler ift. corona-smitte

• Vi skal passe på os selv og hinanden – vi ønsker ikke at genere nogen
• Frivilligcentrets retningslinjer for brug af 

lokaler og faciliteter
– God håndhygiejne
– Hold afstand
– Begrænsning på antallet af deltagere pr. lokale

• Retningslinjer for smitteopsporing ift. frivilligcentret 
og brugere 
– Er under udarbejdelse
– Vi sender dem pr. mail til alle medlemsforeninger og 

-grupper

• I øvrigt
– Ved tvivl henviser vi til den myndighedsfælles corona-hotline på tlf. 70 20 02 33



Tusind tak for i dag
Kom godt hjem ☺


