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2019 blev igen et år med mange spæn-
dende nye tiltag, samt udfordringer for 
Frivilligcenteret. Vi fl yttede i august til nye 
lokaler i foreningshuset Guldhøj. 

Vores nye lokaler er noget mindre end 
på Østre Ringvej, men vi er glade for 
fl ytningen. Vi er nu midt i forenings-
livet og møder foreningerne på en anden 
måde end tidligere. Vi har nu et enkelt 
mødelokale, vi udlåner til selvhjælps-
grupperne. 

Frivillig Fredag 25. september 2019, blev 
fejret i samarbejde med Integration 
afdelingen/Jobcenteret Faaborg-Midtfyn 
Kommune. 

Der deltog omkring 150 personer. 
Vi siger tak til alle der deltog og var med 
til at fejre dagen.

Frivilligcenter & Selvhjælp 
Faaborg-Midtfyn

Nye tiltag 
og kurser i 2019
I maj og oktober måned tilbød vi lokale 
foreninger kursus i henholdsvis ”Den 
svære samtale” og ”Vejen til guldet-fund-
raising”. Kurserne var faciliteret af Center 
for Frivilligt Socialt arbejde. Vi håber at 
kurserne har været givtige og inspirerende.

Tværkulturel Studiekreds for kvinder
Projektet er nu i gang på andet år, og 
fortsætter indtil november 2020. 
Projektet er målrettet kvinder med anden 
etnisk baggrund, der gerne vil danne 
netværk, dyrke motion og lære mere om 
det danske samfund. Frivillige fra Dansk 
Flygtningehjælp står for undervisningen. 
Frivilligcenteret har projektledelsen. 

Et Godt Ældreliv
Vi har netop afsluttet projektet. Projek-
tet startede januar 2017 og sluttede ved 
udgangen af 2019. Projektet havde fokus 
på ældre og alenehed/ensomhed. 
Vi siger tak til Faaborg-Midtfyn 
Kommune, Ældre Sagen og Røde Kors 
for samarbejdet.

Nye selvhjælpsgrupper 
i huset 2019
Ungegruppe – unge der gerne vil møde 
andre unge i alderen 18 - 25.
Vi har startet en ungegruppe med 8 
deltagere, gruppen er lukket for nye 
deltagere. Men vi håber at oprette endnu 
en ungegruppe i løbet 2020, da vi har fået 
mange henvendelser fra unge, der gerne 
vil være med. 

ADHD og Autisme
Personer med ADHD og autisme har nu 
mulighed for at mødes i et lukket fora 
her på Frivilligcenteret, de mødes 1 x om 
måneden og kan udveksle erfaringer, 
udvikle nye ideer.

Personale 
Fast personale:
• Centerleder Anne Sandgaard.

.
• Kontormedarbejder Sanne Uhre. 

• Projektleder Christina Bülow er gået 
 på barsel og er tilbage i slutningen 
 af 2020.

• Barselsvikar Camilla Ellegaard Olesen. 
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Den Sociale Vejviser
Som altid sørger vi her på Frivilligcenteret 
for at synliggøre det frivillige felt på fl ere 
forskellige måder, bl.a. vores hjemmeside, 
Facebook, nyhedsbreve, pressen, Frivillig-
job.dk, og den ”Den Sociale Vejviser”.
Som frivillig social forening bliver forenin-
gen automatisk gratis medlem af Frivillig-
centeret, foreningen kontaktes om man er 
interesseret i at være optaget i ”Den So-
ciale Vejviser”.  Alle foreninger kontaktes 
pr. telefon hvert forår, for at blive opdateret 
ang. de oplysninger der er med i den so-
ciale vejviser, for tiden er der 125 frivillige 
sociale foreninger med i Vejviseren.

Foreningsservice
• Vores lokaler var booket i alt 273 
 gange i 2019 

• Foreningskalenderen blev i alt offentlig-
 gjort 12 gange i Midtfyns Posten. 

• Opdateret ”Sociale vejviser”. 
 Alle 125 foreninger er blevet interviewet 
 telefonisk vedr. opdatering, kontakt-
 personer, aktiviteter for frivillige m.m.

• Frivilligcenteret opretter/opslår frivillig-
 job for de frivillige sociale foreninger på 
 vores hjemmeside, portalen 
 Frivilligjob.dk, i fysisk papirform på 
 Årslev, Faaborg og Broby bibliotek.

• Frivilligcenteret har sekretariatsfunktion 
 for Tværkulturel Studiekreds for kvinder

• Udsendt nyhedsbreve 4 gange i alt til 
 190 interessenter

• Vi har ydet rådgivning til i alt 74 
 foreninger og netværk 

• 8.260 sidevisninger på vores hjemme-
 side, heraf 1.400 helt nye besøgende

• 64 har henvendt sig direkte eller via 
 Frivilligbørsen og Frivilligjob.dk med 
 ønske om at være frivillig. 

Netværk og sparring
• Sparring på opstart af nye initiativer: 
 30 henvendelser

• Hjælp til fundraising: 25

Anonym rådgivning
• 58 rådgivninger

Den frivillige 
Gældsrådgivning
• 5 frivillige rådgivere

• Antal rådgivninger: 101

• 90 rådgivninger i Frivilligcenteret

• 11 rådgivninger i Huset Faaborg 
 og privat

Bisidderne
• 4 frivillige

• 30 rådgivninger

• 12 borgere 

Selvhjælpsgrupper
• I alt 10 grupper i huset

Bestyrelsen 
Formand: Helene Jakobsen

Næstformand: Mette Haugaard 
 Frederiksen

Kasserer: Lisbeth Waldemar

Medlem: Anne-Merete Mikkelsen

Medlem: Karen Blauenfeldt Dam

Finansiering i 2019 
FRIG: kr. 350.000  

§18 midler fra Faaborg-Midtfyn 
Kommune: kr. 395.304

Ekstra bevilling Faaborg-Midtfyn 
Kommune: kr. 300.000 

Projekt Et Godt Ældreliv: kr. 160.000 

PUF: kr. 62.499 

Integrationsstyrelsen: kr. 145.072

I alt kr. 1.412.875
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Frivilligcenterets 
værdigrundlag 
• Vi anerkender og respekterer ethvert 
 menneske som ressourcefyldt og 
 kompetent.  

• Vi møder ethvert menneske med 
 åbenhed og respekt. 

• Vi opfatter alle brugere af frivillig-
 centeret som ligeværdige. 

• Vi arbejder loyalt og respektfuldt 
 for at skaffe de bedst mulige vilkår 
 for brugerne.  

• Vi anser deltagelse i frivilligt socialt 
 arbejde for en væsentlig kilde til aktivt 
 medborgerskab og demokratisk 
 deltagelse. 

• Vi er en aktør i det frivillige sociale 
 arbejde og må derfor være i stadig 
 dialog med det omgivende politiske 
 og civile samfund, men aldrig miste 
 vores uafhængige og kritiske ståsted.

• Vi anerkender og respekterer, at 
 brugere af Frivilligcenteret er selv-
 stændige og uafhængige, og at 
 frivilligcenteret ingen adkomst har 
 til at bestemme over deres 
 dispositioner.
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Formål og værdigrundlag
Foreningens formål er at støtte, synlig-
gøre, udvikle og fremme frivilligheden 
og foreningslivet primært inden for det 
sociale - og sundhedsmæssige område 
samt at forebygge og afhjælpe problemer 
for mennesker, der befi nder sig i svære 
livssituationer.  

Organisering
Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-
Midtfyn er organiseret som forening 
med hjemsted i Ringe. Foreningen blev 
oprettet i 1990. Øverste myndighed er 
generalforsamlingen, hvor bestyrelsen 
vælges. 

• Ved udgangen af 2019 havde 
 Frivilligcenteret 141 medlemsforeninger 
 fordelt på: 98 sociale foreninger, 
 21 sygdom/patientforeninger og 
 22 øvrige foreninger og netværk. 

• Foreningen er medlem af den lands-
 dækkende paraplyorganisation 
 (FriSe) for Frivilligcentre og Selvhjælp 
 i Danmark.

Frivilligcenterets 
aktivitetsoversigt
Alle Frivilligcenterets aktiviteter er rettet 
mod borgere og udsatte grupper, der 
fi nder sig i vanskelige livssituationer.  

Frivilligcenteret har en
sekretariatsfunktion rettet 
imod foreninger, netværk 
og enkeltpersoner
• Synliggøre og formidle frivillige 
 aktiviteter/ frivilligjob. 

• Servicere, støtte, kvalifi cere og udvikle 
 frivillige sociale foreninger/netværk. 

• Medvirke til og støtte opstart af nye 
 sociale projekter og i mindre omfang 
 selv drive projekter. 

• Udvikle og støtte netværksdannelse 
 - herunder støtte til nye samarbejds-
 former mellem frivillige organiseringer.

Frivilligcenterets egne 
selvhjælpsaktiviteter 
• Den frivillige Gældsrådgivning

• Bisidderne

• En medmenneskelig samtale

• Selvhjælps- og netværksgrupper



Adresse
 Frivilligcenter & Selvhjælp 
Faaborg-Midtfyn
Foreningshuset Guldhøj
Floravej 11, 5750 Ringe
Telefon 4049 5922

Åbningstider
  Mandag 10:00 - 15:00
Tirsdag  10:00 - 15:00
Onsdag 10:00 - 15:00
Torsdag 10:00 - 15:00
Fredag lukket

www.frivilligmidtfyn.dk
info@frivilligmidtfyn.dk


