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HANDLEPLAN 2022 
 

Mere Frivillighed til alle 
 
Nye lokaler – et inspirerende frivilligcenter for alle     
Mangfoldighed Brobygning Synlighed Gode vilkår 
 

Aktiviteter Succésmål 
Station for frivillighed, kunst og kultur 
Proces i samarbejde med Perron-Perron, Kulturelt 
Samråd Skive, mfl. om at skabe fælles vision, lokal 
opbakning og ejerskab til et hus for frivillighed, kunst 
og kultur på den nedlagte stationsbygning. 
 

 
At det er afklaret om der kan skaffes midler til 
forprojektering, en fælles vision og opbakning til at gå 
i gang med egentlig fundraising. 
 
I så fald, at forprojekteringen er godt i gang, evt. 
afsluttet, og at der er lokal opbakning til en fælles 
vision om et hus for frivillighed, kunst og kultur. 
 

 
 
Synliggøre de frivillige sociale tilbud      
Synlighed Brobygning Mangfoldighed Gode vilkår 
 

Aktiviteter Succésmål 
Portal for frivillige sociale tilbud 
Proces i samarbejde med Skive Kommune og de frivillige 
sociale foreninger om etablering af portal for (frivillige) 
sociale tilbud, fx lignende Århus Kommunes: 
https://findsocialetilbud.dk/danmark/region-
midtjylland/aarhus) 
 

 
At det er afklaret, om Skive Kommune ønsker i 
samarbejde med Frivilligcenter Skive at etablere en 
portal for sociale tilbud. 
 
I så fald, at en projektbeskrivelse er udarbejdet, og 
evt. fundraising er påbegyndt/ alternativt at 
arbejdet er påbegyndt. 
  

Pilotprojekt: implementering af systematik i henvisning 
til frivillige sociale tilbud 
Der er i dag et stort uudnyttet potentiale i at, 
kommunale/regionale medarbejdere systematisk 
sammen med borgeren/patienten afklarer, om der er et 
er et relevant frivilligt socialt tilbud for borgeren og 
tager borgeren ved hånden hen til det (fx ved sammen 
med borgeren at sende en mail).  
Systematikken skal sammen med ledere og 
medarbejdere indarbejdes i strukturer og daglig praksis, 
fx arbejdsgange, ledelsesopfølgning, undervisning, intro 
til nye medarbejdere osv. 
 

 
 
At der er planlagt og påbegyndt et pilotprojekt i 1 – 
2 kommunale/regionale enheder. 
 
 
 

Medlemstilbud: Månedlig annoncering i Midt På Ugen  
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Medlemsforeninger har i et år (indtil udgangen af juli 
2022) tilbud om annoncering til halv pris under 
Frivilligcenter Skives ramme. Ved at stå samlet er 
intentionen at opnå større synlighed. 
 

At det er evalueret om der har været interesse fra 
medlemmerne i at indgå i samlet annoncering, og 
om det har haft en effekt ift. synlighed. 
 
I så fald, at medlemmerne fortsat tilbydes 
annoncering under frivilligcentrets ramme 
 

Forbedre hjemmesiden og nå bredere ud via Facebook 
Hjemmesiden trænger til vedligeholdelse, en brush-up 
og en forbedret struktur. Ligesom vi ikke når helt så 
mange borgere via Facebook, som vi kunne ønske. 
 

 
At hjemmesiden er vedligeholdt, har fået en 
’ansigtsløftning’ og en struktur der er enkel at 
klikke rundt i. 
 
At vi når dobbelt så mange borgere via Facebook, 
som i 2021. 
 

 
 
Bedre mulighed for at blive frivillige – især for mennesker med særlige behov     
Mangfoldighed Brobygning Synlighed Gode vilkår 
 

Aktiviteter Succésmål 
SAMMENHOLDET 
Projekt finansieret af Skive Kommune (2021 – 2022), 
der har til formål at give mennesker med særlige 
behov bedre mulighed for at være frivillige 
 

 
At projektet er gennemført, har nået sine mål og i 
bedste fald samtidig er forankret, jf. 
projektbeskrivelsen. 
 

KOMsammen Skive 
Projekt er foreløbig finansieret af Skive Kalenderen, 
Bustrup Fonden, Skive Kommune (§ 18 midler) og 
Frivilligcenter Skive og er et tilbud til unge, der 
oplever sig ensomme. Indsatsen giver samtidig unge 
(18 – 30 år) mulighed for at være frivillige et peer-to-
peer projekt målrettet unge; Der er meget få frivillige 
sociale foreninger målrettet unge i Skive Kommune. 
 

 
At projektet er gennemført, har nået sine mål og er 
forankret, jf. projektbeskrivelsen. 

Frivilligbazar 
I samarbejde med Skive Gymnasium, Kulturelt Samråd 
Skive, Skive Idrætssamvirke og KOMsammen Skive 
forbedres formatet for Frivilligbazaren, så det i højere 
grad appellerer til gymnasiets unge. 
 

 
At der er gennemført og afprøvet et nyt format for 
Frivilligbazaren. 
 
At de unge deltagere efterlades med et indtryk af, at 
det kan være spændende og givende at være frivillig 
(at der er sået et frø). 

Frivilligjobs i de frivillige sociale foreninger mere 
synlige 
Se indsatsen ’Synliggørelse af de frivillige sociale 
tilbud ovenfor’ 
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Mindre ensomhed – mere fællesskab 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Synlighed  

 
Aktiviteter Succésmål 
March mod Ensomhed 
Igen deltage i March mod Ensomhed, såfremt den 
igen krydser Skive Kommune. Alternativt sætte fokus 
på ensomhed/ fællesskaber på anden vis, fx i 
forbindelse med den nationale Ensomhedens Dag 1. 
maj. 
 

 
At marchen arrangeres i samarbejde med relevante 
aktører (fremme ejerskab). 
 
At marchen er promoveret gennem sociale medier, 
pressen, via samarbejdspartnere osv. – og at den 
bidrager til at rejse debat om og fokus på ensomhed 
og fællesskabernes betydning – og de frivillige sociale 
foreningers arbejde. 
 
Alternativt (såfremt marchen ikke krydser Skive 
Kommune) sætte fokus på ensomhed/ fællesskaber 
på anden vis. 
 

KOMsammen Skive 
Et tilbud om en tryg social ’øvebane’ og mulighed for 
at deltage i aktiviteter sammen med andre unge, der 
oplever sig ensomme. 
 

 
At KOMsammen Skive bidrager til at sætte fokus på 
unge, ensomhed og fælleskaber i fx 
uddannelsesinstitutioner, pressen osv. 
 
At KOMsammen Skive når sine mål, jf. 
projektbeskrivelsen. 
 

Kom Videre mand 
Kom Videre Mand er veletableret og tilbyder 
gruppeforløb til mænd i krise med frivillige mandlige 
gruppeledere. 
 

 
At der har været to gruppeforløb 
At gruppelederne stadig synes, det er sjovt at være 
ombord 
At der er rekrutteret en frivillig projektleder. 
 

Bedre mulighed for at deltage i de frivillige 
fællesskaber 
Se indsatserne under ’Bedre mulighed for at være 
frivillige for alle – især mennesker med særlige behov’ 
og ’Synliggøre de frivillige sociale tilbud’. 
 

 
 

 
 
Samarbejde med idrætsforeninger, kulturelle foreninger og andre frivilligcentre 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Gode vilkår 
 

Aktiviteter Succésmål 
Fælles kurser o.a. kompetenceudviklende indsatser  
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Kulturelt Samråd Skive, Skive Idrætssamvirke og 
Frivilligcenter Skive arrangerer fælles kurser. 
 

At der afholdes fælles kurser mv., hvor der giver 
mening, og der er ekstra pladser. 

Fælles indsatser 
Vi ønsker fortsat at udvikle og gennemføre indsatser i 
samarbejde med foreninger på idræts- og 
kulturområdet, som vi fx gør i SAMMENHOLDET og 
Frivilligbazaren. 
 
Vi ønsker udadtil at stå skulder-ved-skulder med 
foreningerne på idræts- og kulturområdet – og 
arbejde henimod en større grad af integration. 
 

 
At der er et løbende og velfungerende samarbejde 
med paraplyorganisationer, foreninger på idræts- og 
kulturområdet og andre frivilligcentre. 
 
At der løbende udvikles og gennemføres indsatser i 
fællesskab. 
 

Fælles hus 
Se indsatsen ’Nye lokaler – et inspirerende mødested’ 
 

 
 

 
 
Anerkendelse af de frivillige sociale indsatser 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Gode vilkår 
 

Aktiviteter Succésmål 
Tilbud om at deltage i kompetenceudviklende 
aktiviteter 
Fx kurser, temadage og netværk 
 

 
 
At frivillige får tilbud om mindst 3 årlige 
kurser/temadage og mindst 2 frivilligtræf 
 
At frivilligcentret faciliterer dannelsen af nye netværk, 
der måtte være interesse og behov for, fx et netværk 
for unge frivillige. 
 
At der i forbindelse med de kompetenceudviklende 
gerne inviteres på tværs af kommune og foreninger 
og på tværs af foreninger på idræts-, kultur- og 
området for frivilligt socialt arbejde. 
 

Fejring af frivillige 
I Skive Kommune fejres frivillige på idræts- og 
kulturområdet årligt, og frivillige på det frivillige 
sociale område hvert andet år.  
Dertil kommer, at den kommunale fejring primært er 
målrettet ældre. 
Der bør være ligelig fejring af de frivillige, og fejringen 
bør henvende sig til alle aldersgrupper. 
 
Hver år fejres frivillige i Danmark den sidste fredag i 
september måned ved Frivillig fredag. 

 
At frivilligcenteret har været i dialog med Skive 
Idrætssamvirke, Kulturelt Samråd Skive og Skive 
Kommune om udvikling af fejringen af frivillige i Skive 
Kommune. 
 
At vi har fejret de frivillige på Frivillig Fredag – gerne 
sammentænkt/samordnet med Skive Idrætssamvirke, 
Kulturelt Samråd Skive og evt. Skive Kommune 
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Lige adgang til anvendelse af kommunale lokaler 
De fleste kommuner har valgt at ligestille frivillige 
sociale foreninger med frivillige foreninger på 
folkeoplysningsområdet, når det gælder adgang til 
anvendelse af kommunale lokaler. Det bør der også 
være i Skive Kommune 
 

 
At der er arbejdet på, at Skive Kommune giver 
frivillige sociale foreninger samme vilkår som 
folkeoplysende frivillige foreninger i forhold til adgang 
til lokaler. 
 

Et sted hvor frivillige kan arbejde, mødes, blive 
inspirerede og få sparring 
Se indsatserne ’Nye lokaler’ 
 

 
 

 
 
Sikker drift og et sundt arbejdsmiljø 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Synlighed Gode vilkår 
 

Aktiviteter Succésmål 
Klare rammer for medarbejdere og frivillige 
Det giver tryghed at have klare rammer for arbejdet, 
derfor vil vi drøfte, beslutte og beskrive rammerne for 
vores arbejde. 
 

 
At vi opfylder kravene i kvalitetsmodellen for 
frivilligcentre i Danmark ift. ’Strategisk ledelse og 
organisation’  

Fokus på medarbejderes trivsel 
Vi vil løbende have fokus på sammenhæng mellem 
opgaver og resurser. 
 

 
At der har været månedlige teammøder for ansatte 
med trivsel på dagsorden. 
 
At sammenhæng mellem resurser og opgaver er på 
dagsorden i forbindelse med opfølgning på 
handleplanen ved bestyrelsesmøder – og at 
handleplanen ved behov justeres. 
 

Fokus på frivilliges trivsel 
Vi vil udvikle og iværksætte en model for, hvordan vi 
sikrer god frivilligtrivsel – både for Frivilligcenter 
Skives ’husfrivillige’ og for frivillige tilknyttet de 
frivillige sociale foreninger. 
 

 
At der er iværksat en model for, hvordan vi sikrer god 
frivilligtrivsel  
 

 


