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STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTER HERNING
Strategien indeholder:



Frivilligcenter Hernings vision, mission og værdier.
Langsigtede strategiske mål med succeskriterier, der viser, hvordan målene nås.

FRIVILLIGCENTER HERNING I DAG
Vi tilbyder vores medlemsforeninger konsulentbistand og hjælp til formulering af vedtægter og ansøgninger og
meget mere.
Vores mødelokaler står til medlemsforeningernes rådighed.
Desuden fungerer vi som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter frivilligt arbejde og
foreninger, der søger efter nye frivillige.
Vi har ansat en centerleder på 32 timer og en projektmedarbejder på 15 timer (der pt. også har 14 timer om
ugen i et treårigt projekt for ensomme ældre "Ind i fællesskabet", der er støttet af Trygfonden). Herudover har
vi et antal frivillige engageret i projekter eller i administrative og praktiske funktioner.

VISION
Frivilligcenter Hernings VISION er
o
o

et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente
hjælp og støtte i civilsamfundet.
at alle aktører, der har fokus på frivillighedens potentiale og sociale indsatser, finder det naturligt at
samarbejde med Frivilligcenter Herning.

MISSION
Frivilligcenter Hernings MISSION er
o
o
o

Frivilligcenter Herning skaber rammer for deltagelse og fællesskaber i frivilligt socialt arbejde og
foreningsliv og andre frivillige initiativer, som har et socialt sigte.
Frivilligcenter Herning støtter, synliggør, udvikler og fremmer frivilligheden og foreningslivet lokalt i
Herning kommune.
Frivilligcenter Herning er hele kommunens videns- og kompetencecenter for frivilligt arbejde med
socialt sigte.
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VÆRDIER
Frivilligcenter Hernings værdier:
o
o
o
o

Mangfoldighed – vi vil have mangfoldighed både i medlemssammensætning og i forhold til de
frivillige.
Tillid – vi vil skabe tillid til vores medlemsforeninger og de borgere, der opsøger os, og i vores arbejde
generelt.
Kvalitet – vi vil skabe kvalitet i alle vores aktiviteter.
Rummelighed – vi vil give plads til alle uanset baggrund og forudsætninger.

MÅLGRUPPER
Frivilligcenter Hernings målgrupper:
o

o
o

Frivilligcentrets medlemsforeninger:
Frivillige foreninger, organisationer, projekter, netværk og grupper, som driver eller ønsker at drive
frivilligt arbejde med et socialt sigte.
Den enkelte borger, der er eller ønsker at blive frivillig.
Udsatte borgere uden for det frivillige fællesskab.

SAMARBEJDSPARTER
Frivilligcenter Hernings samarbejdsparter er:
o
o
o
o

Frivilligcenter Hernings medlemsforeninger
Herning kommunes forskellige forvaltningsområder
Organisationer og institutioner i Herning Kommune
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark - FriSe
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STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 2018 - 2020
FRIVILLIGCENTER HERNING
Bestyrelsen
Målsætninger:
For at kunne leve op til medlemmernes, statens, kommunens og andre interessenters forventning og
krav er Frivilligcenter Hernings målsætning at have en bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter
fra forskellige brancher og sektorer og med forskellige relevante kompetencer og erfaringer.
Målsætningen er, at bestyrelsen skal sammensættes af mennesker, der tilsammen har følgende kompetencer
og kvaliteter:
o Brænder for det frivillige arbejde og har erfaring fra frivilligt arbejde
o Tid og engagement til bestyrelsesarbejdet
o Innovativ, positiv og åben for nye ideer
o Viden og forståelse for foreningens formål og aktiviteter
o Lokalt kendskab og netværk at trække på
o Kendskab til kommunens politikere og den kommunale organisation
o Juridisk og økonomisk kompetence i forhold til foreningsøkonomi
o Kendskab til og erfaring med personaleledelse
o Viden om/ erfaring med og forståelse for strategisk ledelse
o Kendskab til kommunikation, it og digitalisering
o Tid og lyst til at indgå i forskellige arbejdsgrupper
Succeskriterier:
o At der til enhver tid er bestyrelsesmedlemmer, der besidder én eller flere af de ønskede kompetencer.
o At alle kompetencer er til stede i den samlede bestyrelse

Frivilligjobformidling
Målsætninger:
o Gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde.
o Gøre det lettere for foreninger at tiltrække og fastholde frivillige.
o Styrke inklusion af udsatte borgere og grupper i civilsamfundet.
Handleplan:
Synliggøre det frivillige arbejde og fungere som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et
frivilligt arbejde og for foreninger, der søger nye frivillige.
Facilitere at udsatte borgere kan blive frivillige og trives i et frivilligt fællesskab.
Samarbejde med foreninger om at skabe flere frivillige jobs for udsatte borgere.
Udbrede kendskabet til og brugen af frivilligjob.dk
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Succeskriterier:
Flere frivillige fællesskaber
Flere nye frivillige og andre typer af frivillige
Fastholdelse af frivillige i fællesskaber

Foreningsservice
Målsætninger:
o At gøre det lettere at oprette en frivillig forening, drive en forening og tackle de udfordringer, som man
møder.
o At understøtte og udvikle medlemsforeningernes frivillige arbejde.
o At have fokus på foreninger med anden etnisk baggrund end dansk.
o At være ambassadør for vores medlemsforeninger.
Handleplan:
Tilbyde konsulentbistand til drift og udvikling.
Tilbyde hjælp til bestyrelsesarbejdet, vejledning om fundraising og henvise til kontaktperson hos kommunen
eller i en anden forening.
Tilbyde kompetenceløft til foreningerne og deres bestyrelsesmedlemmer ved at udbyde relevante kurser,
workshops og fyraftensmøder.
Afholde kurser/workshops i basisviden omkring det at være en forening - målrettet nye foreninger og initiativer
med anden etnisk baggrund end dansk.
Reklamere for medlemsforeningerne samt deres aktiviteter, tilbud og arrangementer.
Succeskriterier:
At skabe mere kvalitet i foreningsarbejdet, herunder specielt i mindre foreninger og i foreninger og grupper
med anden etnisk baggrund end dansk.
At det bliver lettere at tiltrække og fastholde frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmer.
At de frivillige sociale aktiviteter bliver mere synlige og gennemsigtige både for borgere, der ønsker at blive
frivillig og for borgere, der ønsker at gøre brug af foreningens tilbud.

Synlighed
Målsætninger:
o Frivilligcenter Herning vil være synlig i hele Herning Kommune
o Synliggøre den værdi, som Frivilligcentret skaber for frivilligheden
o At opnå anerkendelse som det lokale videns- og kompetencecenter for frivilligt arbejde med socialt
sigte
Handleplan:
Synliggøre, hvad Frivilligcenter Hernings vision er, samt hvad vi tilbyder.
Formidle de gode historier fra det frivillige sociale arbejde.
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Arrangere ”Frivillig Fredag” i Herning by og ”Frivilligdag” i centerbyerne (Aulum, Vildbjerg, Sunds, Kibæk og Sdr.
Felding).
Over for vores medlemsforeninger: Være i løbende dialog med vores medlemsforeninger omkring deres behov
og ønsker og have en opdateret viden om deres situation og aktiviteter.
Over for vores potentielle medlemsforeninger: Være opsøgende og præsentere potentielle nye
medlemsforeninger for vores tilbud. Deltage i og arrangere arrangementer og events, hvor potentielle nye
medlemmer deltager (f.eks. ”Frivilligdag” i centerbyerne, ”Frivillig Fredag” i Herning, events for frivillige
foreninger samt events, der er arrangeret af Herning Kommune, Herning Kommunes organisationer og
institutioner eller andre).
Over for borgerne: Synliggøre medlemsforeningernes tilbud og aktiviteter og fungere som vejviser for borgere,
der søger et bestemt fællesskab.
Over for samarbejdsparter: Opsøge og vedligeholde kontakten til potentielle samarbejdsparter (Kommunens
forskellige afdelinger, organisationer og institutioner i Herning Kommune med flere).
Succeskriterier:
Bred vifte af foreninger og initiativer med et socialt sigte, der benytter vores tilbud.
Mere samarbejde med foreninger og initiativer med et socialt sigte i lokalområderne.
At vi fastholder vores medlemsforeninger.
At vi tiltrækker nye medlemsforeninger.
At vi får nye samarbejdsparter.

Samarbejde med Herning Kommune
Målsætninger:
o Styrke samspillet mellem Herning Kommune og de frivillige foreninger på det sociale område.
o Udvikle Frivilligcenter Hernings samarbejde med Herning Kommune.
Handleplan:
Mere proaktiv rolle i forhold til Herning Kommune
Spille os selv mere på banen.
Tilbyde vores viden og kompetence generelt i Herning Kommune.
Støtte og opfordre til samarbejde mellem Herning Kommune og vores medlemsforeninger.
Succeskriterier:
Et bredere samarbejde med Herning Kommune og dens institutioner.
En revideret samarbejdsaftale med Herning Kommune.

Søsætning af samfundsrelevante projekter
Målsætninger:
o Udvikle nye projekter i samarbejde med relevante medlemsforeninger og Herning Kommune
o Fokus på at inddrage udsatte borgere i projekterne
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Handleplan:
Opsøge samarbejde med medlemsforeninger, der allerede arbejder med en relevant målgruppe.
Opsøge potentielle nye samarbejdsparter.
Invitere til samskabelse og lade f.eks. civilsamfundet, borgere, virksomheder, kommunalt ansatte og andre
relevante aktører deltage aktivt i at formulere både opgaver og løsninger – samt at føre disse ud i livet.
Succeskriterie:
At et projekt kan køre videre i det etablerede foreningsliv, når projektperioden er afsluttet.

Facilitering af netværk
Målsætning:
o Styrke netværksdannelse og en helhedsorienteret social indsats.
Handleplan:
Skabe netværk og samarbejde på tværs af vores medlemsforeninger samt på tværs af etnicitet.
Skabe samarbejde mellem civilsamfund og kommune og evt. erhvervsliv.
Facilitere netværk og dannelse af netværksgrupper.
Succeskriterier:
At netværksmøderne opleves som relevante og værdifulde for deltagerne.
At der heraf opstår bæredygtige netværk, der udvikler foreningsarbejdet.
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De fysiske rammer
Målsætning:
o Tilgængelige og gode fysiske rammer for vores medlemsforeninger.
Handleplan:
Stille frivilligcentrets lokaler og faciliteter til rådighed for vores medlemsforeninger.
Sørge for, at lokalerne til enhver tid fremstår i ordentlig stand.
Succeskriterie:
Optimal udnyttelse af eksisterende lokaler og faciliteter.

OPFØLGNING PÅ MÅL
På bestyrelsesmøder følger vi løbende op på vores strategi og vores indsatser for at vurdere, om de skal
justeres eller prioriteres anderledes for at nå resultaterne.
Vi vil endvidere i standardrapporten for FRIG-puljen, som skal indsendes senest den 30. april 2019, forholde os
til den samlede strategi for 2018 for at vurdere, hvordan det er gået.
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