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Strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2015-2018  

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm  

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig forening, der blev oprettet i 2007 med 

fokus på foreningsservice, synliggørelse og udvikling af byens frivillige aktiviteter. Frivilligcentrets 

kerneydelser er:  

1. Formidling af frivilligt arbejde  

2. Foreningsservice  

3. Vejledning og initiativ til opstart af nye projekter  

4. Netværksdannelse  

5. Selvhjælpsgrupper  

6. Vejledning til borgere og oplysning om frivillige aktiviteter.  

Frivilligcentret arbejder for  

•at støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og at hjælpe nye initiativer i 

gang,  

•at mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere at finde hjælp i de 

frivillige foreninger  

•en mere helhedsorienteret og koordinerende indsats ved at skabe netværk og samarbejde på 

tværs af foreninger, kommune og andre samarbejdspartnere  

•at gøre opmærksom på og debattere frivilligt socialt arbejde for at sikre og forbedre rammer og 

vilkår for den frivillige sociale indsats.  

Vision og mission  

Frivilligcentret arbejder ud fra landsorganisationen FriSes kvalitetsgrundlag, vision og mission:  

Frivilligcenter og Selvhjælps vision er socialt bæredygtige lokalsamfund, hvor alle gives mulighed 

for at udfolde sig. Det giver mening og glæde for den enkelte at tage et personligt, socialt og 

medmenneskeligt ansvar.  

Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og 

sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle 
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sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for 

samfundet. Vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til 

frivilligheden udvikler sig.  

Selvhjælpens mission er at skabe mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært 

– gensidigt og på lige fod. Det bidrager til at mestre livet bedre. Selvhjælp spiller en central rolle i 

det lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde – gennem egne initiativer og i samarbejdet 

med andre aktører. 

Organisation  

Frivilligcentret ledes af en bestyrelse med det overordnede ansvar i samarbejde med 

centerlederen, der er ansat af bestyrelsen, fungerer som sekretær for denne, som konsulent for 

medlemmerne og daglig leder af personalet.  

For at kunne øge støtten til frivillige og til byens borgere i øvrigt søger Frivilligcentret løbende 

midler til relevante projekter, der giver mulighed for at sætte flere aktiviteter i gang og for at 

kunne yde hjælp til selvhjælp med koordinatorer ansat til at varetage disse opgaver.  

Frivilligcentret har siden begyndelsen udviklet sig og forholdt sig til de skiftende vilkår som 

økonomiske og faglige ressourcer, og ud fra nye tiltag i det omgivende samfund. Hvor 

frivilligcentre som udgangspunkt betjener frivillige sociale og sundhedsmæssige foreninger og 

grupper, er mange centre også blevet åbne for at give medlemskab til andre foreninger med fokus 

på kultur, fritid og idræt.  

Siden Frivilligcentret blev etableret har frivilligverdenen været i en rivende udvikling. Der er 

kommet nye ideer til og forespørgsler om at løse opgaver for og i samarbejde med bla. 

kommunale institutioner og forventninger om dokumentation af frivillige aktiviteters effekt.  

Dette stiller nye krav til ledelse af frivillige og behov for at kunne udforme ansøgninger med 

udførlige beskrivelser af aktiviteter og budgetter o.a.  

Frivilligcentret fungerer som bindeled mellem foreninger eller andre frivillige grupper og 

kommunale institutioner og virksomheder, hvor det kan være til glæde for alle parter. På samme 

måde skabes netværk på tværs af foreninger og frivillige grupper som derigennem får mulighed 

for at udveksle erfaringer, ideer og viden. 

Se bilag 1: Frivilligcentrets organisation og kontakter 
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Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholms strategi 2015-2018  

Strategien er blevet til ud fra indholdet på møder med bestyrelsesmedlemmer og ansatte i 2013 

og -14 med drøftelser og SWOT-analyse på dagsordenen for at klargøre foreningens nuværende og 

ønskede situation, og hvordan man kan komme fra det ene til det andet. Drøftelserne handlede 

kort sagt om, hvad vi kan, hvad vi gør, og hvad vi ønsker at gøre. Fokus har især været på 

samarbejde, synlighed og økonomi, da det i løbet af processen viste sig at være de mest aktuelle 

omdrejningspunkter. Ud fra strategien udarbejdes en handleplan hvert år.  

Samarbejde  

Eksternt  

Frivilligcentret har et godt samarbejde med byens foreninger og frivillige i øvrigt. Dette ønsker vi at 

udvikle gennem netværk som det nyligt etablerede Frivillig Lederforum. Tilsvarende ønskes 

etableret for andre grupper som fx kasserere og sekretærer. Frivilligcentrets bestyrelse har 

besluttet at åbne for medlemskab af kulturelle, fritids- og idrætsforeninger med et socialt sigte. 

Dette åbner for nye samarbejdsmuligheder indenfor disse områder. Frivilligcentret ønsker i 

samarbejde med foreninger og på sigt også virksomheder at udvikle flere relevante kurser for 

frivillige generelt. For at kunne dette skulle frivilliges behov afdækkes. Frivilligcentret vil arbejde på 

at skabe bedre kontakt til virksomheder på vegne af foreninger, der måtte være interesserede i 

det. 

Frivilligcentret har et godt samarbejde med kommunale embedsmænd, lokalpolitikere og ansatte 

på institutioner, og der arbejdes fortsat på at gøre det endnu bedre gennem fælles temadage og 

aftaler. Frivilligcentret har bidraget til udformningen af Hørsholms nye Charter for aktivt 

medborgerskab og vil nu engagere sig i implementeringen af det.  

Der er brug for, at vi Frivilligcentret i samarbejdet med kommunen er tydelige i forhold til hvilke 

opgaver vi kan påtage os og hvilke vi ikke kan. Det kan dreje sig om, hvorvidt vi kan skaffe 

individuelle frivillige til kommunale institutioner, eller om vi altid vil gå via foreninger og/eller 

lægge op til dannelsen af en selvstændig, frivillig gruppe med tilknytning til Frivilligcentret foruden 

institutionen. Det skal også gøres klart, hvordan man forestiller sig et fremtidigt samarbejde som 

fuldt ud ligeværdigt med respekt for hinandens kulturer.  

Frivilligcentret fokuserer på at styrke borgernes velfærd med tilbud om hjælp til selvhjælp, støtte 

fra frivillige og støtte til frivillige, der hjælper borgere.  ”Frivilligt socialt arbejde handler ikke kun 

om at producere en given (…) ydelse. Det handler også om at skabe og vedligeholde (…) 

samfundsværdier, holde liv i demokratiet…” (Af Klaus Majgaards artikel Fra velfærdsteknokrat til 

partnerskabsagent”.) 
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Internt  

Frivilligcentret har en stabil og dygtig medarbejdergruppe, der er fleksible i forhold til usikkerhed 

om midler til fortsatte aktiviteter. Vi har også gode, kvalificerede frivillige tilknyttet og en 

engageret bestyrelse med nære kontakter til lokalpolitikere. Gennem temadage for bestyrelse og 

ansatte ønsker vi at styrke det interne samarbejde og at udvikle kompetencer. Vi skal hele tiden 

have for øje at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer med forskellige kompetencer/erfaringer for 

at sikre en mangfoldig bestyrelse. 

Udvalg  

Gennem frivilligcentrets udvalg ønsker vi en højere grad af sparring, samarbejde og engagement 

internt såvel som eksternt. Udvalgene er som udgangspunkt åbne for andre end frivilligcentrets 

bestyrelse og ansatte. I 2014 er nedsat følgende udvalg: Forretningsudvalg, strategiudvalg, Frivillig 

Fredags udvalg, Politisk udvalg, Aktivitetsudvalg og et kursusudvalg. 

Synlighed  

Frivilligcentret ligger fysisk centralt placeret og har et godt omdømme. Vi har fået en god og 

opdateret hjemmeside, har oplysende foldere om vore mange aktiviteter og sender et nyhedsbrev 

ud to gange om året. Den lokale presse vil gerne bringe mange af vores historier og omtale af 

arrangementer. Det er vores mål hele tiden at blive bedre til at kommunikere de gode historier ud 

og at bidrage for at byens borgere får kendskab til de mange frivillige aktiviteter. Vi ønsker en 

skarpere profil, der viser tydeligt, hvad Frivilligcentret står for.  

Økonomi  

Frivilligcentret har en god økonomisk styring med en statslig grundfinansiering og en kommunal 

medfinansiering. Vi mødes generelt med anerkendelse og positiv opmærksomhed fra kommune 

og stat i forhold til vores ansøgninger. Vi lever med usikkerhed i forhold til den statslige 

finansiering, hvor risikoen for at vores tilskud bliver beskåret er realistisk i takt med, at der bliver 

flere centre på landsplan. Endvidere er det problematisk, at der ikke er en fast finansiering af 

selvhjælp sammenholdt med, at det bliver mere og mere vanskeligt at finde bevillinger til drift. Da 

der kræves en højere grad af dokumentation fra fonde og puljers side for frivilligcentrets 

aktiviteter er det nødvendigt med kvalificeret personale for at kunne imødekomme dette krav. 

Frivilligcentret vil også fremover have brug for en stram ressourcestyring og behov for at fokusere 

og målrette vores planlægning og prioritering af, hvilke opgaver, vi kan påtage os. Målet er at sikre 

en fast bevilling til aflønning af en selvhjælps- og en projektkoordinator. Desuden har 

Frivilligcentret brug for mere plads for at kunne udføre sit arbejde optimalt. Der er brug for flere 

og større lokaler til de mange foreninger/grupper, der ønsker at benytte Frivilligcentrets lokaler.  

Der er fokus på puljer, fonde og ansøgninger hertil. 
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Frivilligcentrets mål 2015-2018  

Målsætningerne for 2015-2018 er  

•via projekter at være med til at styrke borgernes velfærd og tryghed i Hørsholm i det omfang, der 

kan skaffes midler til det  

•en forbedret foreningsservice ud fra det behov, vi erfarer ved besøg hos frivillige 

grupper/foreninger 

•arrangere netværksskabende møder (forenings-/medlemsmøder, Frivillig Fredag, kurser o.lign.) 

og tilbyde flere netværk på tværs af foreninger à la Frivillig Lederforum, hvis der er ønske om det 

(her tænkes fx på netværk for kasserere, sekretærer og tovholdere på initiativer, der minder om 

hinanden og derfor kan inspirere hinanden) 

•tydelig kommunikation af gode historier, så Frivilligcentret og foreningerne bliver mere kendt og 

løbende opmærksomhed på pressen og på nyhedsformidling 

•opfølgning på Charter for aktivt medborgerskab i Hørsholm sammen med kommunen og 

foreningerne, hjælpe med at føre de gode intentioner ud i livet 

•øget samarbejde også med virksomheder såsom erhvervsnetværket og en-to større lokale 

virksomheder 

•at være åben for nye former for frivillige/aktive medborgere 

•at byde flere typer foreninger velkomne dvs. ikke kun sociale og sundhedsmæssige foreninger 

men også foreninger indenfor områderne kultur, fritid og idræt med et socialt sigte 

•at tiltrække nye bestyrelsesmedlemmer ud fra et ønske om mangfoldighed  

•at lægge stor vægt på dokumentation og evaluering   

•en sikker, stabil økonomi med en langsigtet ramme, så der bliver midler til en fast aflønning af en 

selvhjælps- og en projektkoordinator  

•at finde flere og større lokaler til udlån og til fælles møder og kurser 

•at sikre en god balance mellem kerneopgaver og projekter ud fra strategien og 

•en skarpere profil, så det bliver tydeligt, hvad Frivilligcenter & Selvhjælp står for. 
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Bilag 1 


