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F 
rivilligcentret er en paraplyforening for 

det frivillige sociale arbejde i forenings-

livet og i civilsamfundet. Vi har en ansat 

daglig leder til at yde faglig rådgivning 

til de frivillige om bl.a. søge midler, rekruttering 

samt medvirke ved opstart af nye projekter. I 

samarbejde med vores medlemsforeninger arbej-

der frivilligcenteret på at samle viden om og at 

synliggøre mangfoldigheden i det frivillige arbej-

de i HELE Ikast-Brande kommune. ” 
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Forord og baggrund  

Frivilligcenter Ikast-Brande (FCIB) har eksisteret som forening siden den stiftende generalforsamling d. 28. 

juni 2011 og har siden 1. januar 2012 haft en ansat daglig leder. FCIB er en medlemsorganisation, hvor 

medlemmerne har mulighed for indflydelse på den årlige generalforsamling samt i den daglige dialog og 

samarbejde med leder og bestyrelse.  

I FCIB har bestyrelsen defineret centerets visioner og strategiske indsatsområder for perioden 2017 – 2019. 

I det følgende uddybes og motiveres de strategiske målsætninger samt de forventede aktiviteter, der skal 

bidrage til at indfri visionerne for frivilligcenteret.  

Arbejdet med strategiske indsatser og tilhørende målsætninger skal ses i lyset af, at kravene til landets 68 

Frivilligcentre er ændret.  

For det første har Socialministeriet på baggrund af en større evalueringsrapport (Rambøll 2016) ændret 

kriterierne for støtten til landets frivilligcentre.  

På borgerniveau forventes det, at frivilligcentrene igangsætter konkrete aktiviteter, som efterspørges af 

borgere og foreninger.  

På det organisatoriske niveau forventes det, at det enkelte center medvirker til at fremme samspillet mel-

lem kommunen, civilsamfundet og foreninger, der arbejder med frivillige sociale initiativer.  

På det strategiske niveau forventes det, at frivilligcentrene i højere grad arbejder med større fokus på stra-

tegiske og udviklingsorienterede indsatser.  

For alle tre niveauer gælder det, at der arbejdes med at sikre kendskab blandt målgrupperne til frivilligcen-

terets funktion og ydelser, samt at frivilligcentrene skal samarbejde bredere ud over de traditionelle sociale 

foreninger1.  

For det andet oplever vi stigende krav og forventninger fra stat og kommune om at flere opgaver løses i 

frivillig regi. En ændring i frivilligmønsteret betyder at vi oplever, at der er sket en stigning i antallet af ad 

hoc frivillige samt en stigning i efterspørgslen efter frivillige på psykiatriområdet. På psykiatriområdet efter-

spørges der flere frivillige til at hjælpe mennesker med psykiske udfordringer, ligesom vi i højere grad skal 

tænke indsatser og aktiviteter med målgruppen frem for indsatser og aktiviteter for målgruppen.  

Disse nye krav sammenholdt med en stigning i aktivitetsniveauet er en udfordring for et lille center som 

FCIB og bestyrelsen har derfor forsøgt at indrette projekter og aktiviteter i FCIB, så de er tilpasset de reelle 

ressourcer i centeret – og i videst muligt omfang bidrager til at understøtte frivilligcenterets formål og de 

krav vi forventes at leve op til.  

Strategien tager afsæt i den fælles mission og vision for Frivilligcentre i Danmark som defineret af FriSe2 

(Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark)  

____________________________________________________________ 

1 De traditionelle sociale foreninger er foreninger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg.  

2 https://www.frise.dk/frivilligcentre/fakta-om-frivilligcentrene  
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Definition på frivilligt arbejde  

Frivilligcenter Ikast-Brande (FCIB) definerer frivillig arbejde som en indsats der:  

 er frivillig og udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang.  

 ikke er lønnet  

 er til gavn for andre end én selv og ens familie  

Målgruppe  

Omdrejningspunktet for FCIB er fortsat det frivillige sociale arbejde, med særligt fokus på frivillige og for-

eninger, som arbejder med sociale aktiviteter, uanset baggrund i det sociale, kulturelle eller folkeoplysen-

de.  

Frivilligcentrets primære målgruppe er derfor frivillige, bruger- og støttegrupper samt foreninger, der 

udfører frivilligt arbejde og som har indsatser på det frivillige sociale område.  

Fra 2017 er der åbnet op for større grad af samarbejde med andre foreninger, fx på kultur og fritidsområ-

det. Disse foreninger kan opnå medlemskab af Frivilligcenteret og forvente konsulentbistand og samar-

bejde på de områder, hvor der i foreningerne arbejdes med sociale indsatser. Det kunne eksempelvis væ-

re sociale indsatser inden for idrætten samt på det kulturelle, boligsociale og folkeoplysende område.  

Frivilligt socialt arbejde defineres her som indsatser, der retter sig mod mennesker, der befinder sig i en 

vanskelig livssituation på grund af helbred – fysisk eller psykisk, misbrug, økonomiske problemer eller er 

social dårligt stillede på grund af sårbare eller manglende sociale netværk. Det gælder ikke mennesker, 

der i en kort periode har en svær økonomisk situation, som f.eks. studerende, der forventes at have håb 

om og evne til at kunne ændre sin situation. Historisk set har ministeriet defineret ældre som værende 

vanskeligt stillede.  

Mission  

 Frivilligcenter Ikast-Brande (FCIB) er en paraplyorganisation for målgruppens frivillige foreninger og 

enkeltpersoner i Ikast-Brande Kommune (IBK).  

 FCIB medvirker til at synliggøre og udvikle det lokale frivillige arbejde, gennem en rummelig, mang-

foldig og faglig kompetent indsats.  

 FCIB medvirker til at gøre IBK til en kommune, hvor det er attraktivt og meningsfuldt at tage et fri-

villigt socialt og medmenneskeligt ansvar.  

Vision  

 FCIB arbejder på fortsat at skabe netværk på tværs og nedbryde geografiske barrierer.  

 Borgere, kommunale institutioner og erhvervsliv, der har fokus på frivillighedens potentiale finder 

det naturligt at samarbejde med FCIB.  

 FCIB samarbejder med relevante parter om sociale og sundhedsfremmende indsatser, og medvir-

ker til at gøre opmærksom på disse.  

 FCIB er medspiller, igangsætter og inspirator for lokale ideer og projekter. Vi formidler kontakt 

mellem interesserede parter.  

 FCIB understøtter nye veje til at engagere frivillige.  
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 FCIB er for alle frivillige: foreninger såvel som enkeltpersoner på både fritids-, sundheds-, social- 

og kulturområdet.  

 Alle har ret til at være en del af sociale fællesskaber.  

 FCIB har tæt kontakt med IBK med henblik på udvikling og gensidigt samarbejde.  

 FCIB bor i et frivillighus og har bemandede satellitter i kommunen.  

Værdigrundlag  

FCIB er uafhængig af partipolitiske, religiøse og økonomiske interesser. FCIB anser det frivillige arbejde 

som en væsentlig ressource i samfundet. Frivilligt arbejde er med til at styrke det sociale ansvar og fæl-

lesskab.  

 Åbenhed er udgangspunktet for enhver god dialog med henblik på at sikre større grad af vi-

densdeling og erfaringsudveksling.  

 Samarbejde er en forudsætning for at bygge bro og udvikle sociale initiativer på tværs af for-

skellige sektorer.  

 Rummelighed er at frivillige fællesskaber skal rumme plads til ALLE. FCIB vil bidrage til at ud-

brede rummeligheden blandt alle interessenter.  

 

Kerneaktiviteter  

FCIB ønsker fortsat at styrke og prioritere kerneopgaverne:  

 Foreningsstøtte og konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling. Herunder praktisk 

hjælp til fx at kopiere, opsætte en folder, oprette en hjemmeside, fundraising, læse korrektur på 

en projektansøgning eller henvisning til kontaktpersoner i kommunen eller i en anden forening.  

 Hjælpe nye initiativer i gang, gennem sparring om opstart, samarbejdspartnere, organisering, 

synlighed, økonomi, rammer m.v.  

 Frivilligjobformidling: synliggøre det frivillige arbejde og fungere som en slags arbejdsformidling 

for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde eller foreninger, der søger nye frivillige  

 Synliggøre foreningernes tilbud ved at opdatere og vedligeholde en foreningsoversigt, herunder 

henvisning af borgere til rette tilbud/forening  

 Afholde kurser, workshop og temadage for de frivillige inden for emner, der er relevante på 

tværs af foreningsgrænser - fx fundraising, rekruttering eller PR.  

 Koordinere og samordne frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, samarbejde og 

erfaringsudveksling  
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Særlige Indsatsområder i 2017-2019 

Bestyrelsen og den daglige leder har på 2 strategiseminarer udarbejdet følgende særlige indsatsområder 

for 2017-2019. Indsatsområderne er blandt andet defineret ud fra en såkaldt SUMO-analyse, der har af-

dækket frivilligcenterets Styrker, Udviklingspotentiale, Muligheder og Opmærksomhedspunkter.  

1. Flytte i nye og bedre egnede lokaler  

Frivilligcenterets nuværende placering i lokalerne i Møllegade dækker ikke længere vores faktiske behov. 

Bestyrelsen ønsker at finde lokaler, hvor centeret kan indgå i et fællesskab med andre. Ønsket er at blive 

en del af noget større, hvor der vil være flere lokaler i spil, som kan bruges af foreninger, men hvor selve 

lokaleudlejningen ikke længere indgår som en del af Frivilligcenterets tilbud.  

Mål: Frivilligcenteret er flyttet i nye lokaler  

2. Geografisk udbredelse  

Frivilligcenteret ønsker at være en aktiv medspiller i hele kommunen, samt være sparringspart for alle 

foreninger uanset geografisk placering. Et styrket samarbejde med medlemsforeninger og øvrige målgrup-

per set i forhold til FCIB’s kerneydelser og fællesskabet med en øget opmærksomhed på geografiske ud-

fordringer  

Mål: Bestyrelsen er sammensat bredt ud fra (bl.a.) geografi.  

Mål: Vi afholder kurser, workshops og vil søge at være tilstede fysisk ved relevante arrangementer i hele 

kommunen  

3. PR/Kommunikation – værdisætning af det frivillige arbejde i Ikast-Brande Kommune  

Frivilligcenteret ønsker at udbrede kendskabet til det frivillige område og vise mangfoldigheden i den fri-

villige indsats. Vi ønsker at bidrage til at synliggøre og kommunikere bredere ud, hvordan FCIB og vores 

medlemsforeninger og grupper bidrager med sociale indsatser, ressourcer og netværk, der er værdifulde 

både for de mennesker der hjælpes, den der hjælper og for lokalsamfundet.  

Synliggørelse af værdien af foreningernes indsatser, er samtidig et vigtigt redskab i forhold til at tiltrække 

nye frivillige og hjælpe flere brugere. Vi ønsker samarbejde med andre aktører, som kommune, erhvervs-

liv og uddannelsesinstitutioner lokalt. På sigt er vores mål at opnå større viden om, hvad der virker og 

hvad der bør udvikles/forbedres.  

FCIB’s succes afhænger af, at man kender os. For at udbrede kendskabet til FCIB arbejder vi løbende med 

synligheden gennem eksempelvis hjemmeside, Facebook, flyers, opslag, arrangementer og presse.  

For også at øge antallet af medlemmer i FCIB, er der behov for en fokuseret indsats.  

Mål: FCIB har gennemført minimum 20 fredagsfortællinger på Facebook, der viser mangfoldigheden i det 

frivillige arbejde i hele kommunen  

Mål: FCIB har gennemført minimum 5 fysiske udstillinger af de Frivillige fredags fortællinger rundt om i 

kommunen  

Mål: PR-kampagne for FCIB er gennemført  
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4. FrivilligBørs – særligt fokus på erhvervslivet  

Efter fire år med FrivilligBørs valgte projektgruppen bag børsen, at give plads og rum til at undersøge nye 

muligheder i Børsregi. Konklusionen er, at erhvervslivet som det ene af tre ben, spiller en mindre rolle end 

ønsket. Projektgruppen arbejder på at få denne gruppe med i større omfang. FrivilligBørsen skal bidrage til 

at skabe dialog og samarbejde på tværs af foreningslivet, kommune, uddannelsesinstitutioner og erhvervs-

liv.  

Mål: Udarbejdelse af et særligt erhvervskatalog med konkrete eksempler  

Mål: Via samarbejde med eksterne partnere åbne for en ny og bredere version af FrivilligBørsen  

5. Fokuserede netværk  

FCIB ønsker at spille en aktiv rolle i at samle foreninger og frivillige i netværk om vidensdeling og samarbej-

de om relevante lokale sociale udfordringer i og uden for foreningerne. At samle folk med samme målgrup-

pe og interesseområder har vist sig at have en stor værdi i form af gensidig kendskab og inspiration. Vi øn-

sker fortsat at dyrke eksisterende netværk samt at etablere nye.  

Mål: Der afholdes 2 årlige møder i eksisterende netværk.  

Mål: Opstart af to nye netværk på hhv. psykiatri- og integrationsområdet  

6. Indsatser på psykiatriområdet  

FCIB har i 2016 – 2017 oplevet et stigende antal henvendelser på psykiatriområdet fra såvel kommune som 

foreninger og borgere, der søger hjælp til at finde frivillige. Samtidig støder vi på en del sårbare unge, der 

ønsker hjælp til at takle forskellige udfordringer.  

Mål: Bidrage til at etablere tilbud om gratis rådgivning med frivillige rådgivere i ugentlig drop in, samt til-

bud om op til fem planlagte samtaler  

Mål: Udvikle særlige tilbud til målgruppen, herunder arbejde på at udvikle Peer-to-peer projekter – opstart 

af minimum to grupper i samarbejde med Bedre Psykiatri, Sind og IBK  

7. Støtte op om selvhjælp / mænd i fokus / mænds mødesteder  

At videreføre og fortsat være med til at udvikle særlige fællesskaber for mænd med udfordringer i livet.  

Arbejde for at give mænd mulighed for at mødes med ligesindede i uforpligtende mandefællesskaber og 

derigennem få kendskab til og udvikle redskaber, der kan forbedre det sociale liv og dagligdagen til gavn for 

den enkelte via mestring og aktiv deltagelse i fællesskaber. Fællesskaber kun for mænd udvikles efter inspi-

ration fra Mænds Mødesteder og Kom Videre Mand.  

Mændene får mulighed for at skabe det rum, de vil mødes i og selv tage ansvar for fællesskabet, for at få 

troen på egen formåen tilbage efter perioder med eksempelvis ensomhed, skilsmisse, arbejdsløshed, stress 

etc.  

Mål: Uddanne min. 2 gruppeledere til Kom Videre Mand grupper  

Mål: 2 – 3 events i kommunen med fokus på mænd  
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Mål: Optegnelse over ”mænds mødesteder”  

Mål: Opstart af min. 2 Kom Videre Mand grupper  

Mål: Deltage i eksterne netværk ”Rigtige mænd” i projektet Kommune i Bevægelse  

Mål: Støtte og sparring med projektet Kammerat.nu  

8. Samarbejde med andre sektorer  

Fremtidens velfærd skabes i stigende grad i fællesskab mellem foreninger, kommune og aktive borgere. 

For at den kommunale og den frivillige verden kan spille bedre sammen kræves et øget fokus på at rede-

signe eller nedbryde de kendte siloer og arbejde sammen på tværs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den grønne cirkel repræsenterer alt frivillig arbejde i lokalsamfundet. Delmængder af dette består af frivilligt arbejde indenfor henholdsvis fritid 

og kultur samt frivilligt socialt arbejde (gul og lyseblå). På begge disse områder er der igen en mindre delmængde, som er organiseret i foreninger 

(orange og mørkeblå). Frivilligcenterets fokus er den røde cirkel, altså traditionelt frivilligt socialt arbejde samt sociale indsatser i andre sektorer. 

Det kunne eksempelvis være spejdere der arrangerer spejderaften for 60 + klubben, Idrætsklubben der bidrager til integrationsarbejdet, teater-

truppen der øver på det psykiatriske bosted og inddrager beboerne. Fælles for disse er, at de har aktiviteter, der sigter imod at give enkeltindivi-

der eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg og dermed direkte eller indirekte sigter på at løse velfærdsproblemer.  

 

Vi illustrerer frivilligcenterets fokus således: Med udvidelsen af medlemskredsen, inviterer vi flere forskel-

lige foreninger som f.eks. lokalråd, beboerhuse, fritids- og kulturforeninger indenfor som medlemmer. 

Motiveret af ideen om ”at krydsbestøvning skaber nyt udsyn, innovation og muligheder”, er vi glade for 

den udvikling. Den væsentligste indgang til samarbejdet med de nye potentielle medlemsforeninger går 

gennem dialogen med kommunens konsulenter på områder som fritid, kultur, psykiatri og ældre. Her i 

gennem ønsker FCIB at bidrage til at kvalificere de nye medlemsforeningers sociale indsatser.  
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Mål: Deltage i  netværksmøder med kommunens forskellige kontaktpersoner for fritid og kulturområdet.  

Mål: Bidrage til hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem FCIB og kommunens frivilligkonsulenter til fordel for 

foreninger og aktive borgere  

Mål: 5 Nye foreninger uden for det traditionelle sociale område samarbejder med FCIB om sociale indsatser  

9. Rekruttering af frivillige  

Frivilligjob.dk – og onlinerekruttering generelt – er et særdeles effektivt redskab, hvis vi vil nå bedre ud til 

bestemte målgrupper. Frivilligjob.dk’s seneste brugerundersøgelse viser, at det i høj grad lykkes at få fat på 

de unge, dem uden for arbejdsmarkedet og folk med en anden etnisk baggrund. For at understøtte vores 

målsætning om øget synlighed og flere frivillige ønsker vi at arbejde på en lokal version – en frivilligportal 

for IBK.  

Desuden ønsker FCIB at arbejde for at få flere unge til at blive frivillige.  

Mål: Fælles frivilligportal for Ikast-Brande Kommune etableret i form af en særlig lokal version af frivillig-

job.dk  

Mål: Udbrede kendskabet blandt de foreninger, der ikke bruger sitet i dag, fx kultur- og fritidsforeninger. 

Herunder afholde min 2 workshops om frivilligjob.dk i 2018  

Mål: Sikre at der altid ligger minimum 25 lokale jobopslag  

Mål: Minimum tre arrangementer i samarbejde med STX, IB og VIA inden udgangen af 2017  

10. Formidling af foreningers lokalemuligheder  

Rigtig mange foreninger har et stort behov for lokaler til deres aktiviteter. FCIB vil fremover ikke længere 

være lokaleudlejer, men fortsat arbejde på at sikre god adgang til lokaler.  

Mål: Arbejde på at formidle viden om lokalemuligheder og bookingsystemer  

Mål: Bringe viden om foreningers behov for lokaler ind i Kommunen  

11. Frivillighed og faggrænser  

Udviklingen i retning af at flere opgaver søges løst i frivilligt regi rejser spørgsmålet om frivillighedens 

grænser.  

Mål: Bestyrelsen vil i indeværende strategiperiode arbejde med temaet  

 

Opmærksomhedspunkter  

FCIB’s ønske om at være kendt i lokalområdet indebærer samtidig en risiko i forhold til ressourcer, hvis 

mange ønsker at gøre brug af FCIB’s ydelser.  

Frivilligcenteret forsøger at balancere ressourcer mellem kerneaktiviteterne og de særlige indsatsområder 

således, at der skabes mest mulig værdi for det frivillige arbejde i kommunen. Vi arbejder fortsat på at 

skaffe flere ressourcer i form af blandt andet frivillige og en senior-jobber, ligesom ansøgninger til diverse 

puljer kan bidrage til at projektansætte flere medarbejdere i et mindre antal timer om ugen.  

 



FRIVILLIGCENTER IKAST-BRANDE—STRATEGI 2017-2019 

11  



FRIVILLIGCENTER IKAST-BRANDE—STRATEGI 2017-2019 

12  

M: 2132 9409  

@: mail@frivilligcenterikast-brande.dk   
W: www.frivilligcenterikast-brande.dk  

f: Frivilligcenter Ikast-Brande   

mailto:mail@frivilligcenterrikast-brande.dk
http://www.frivilligcenterikast-brande.dk

