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FRIVILLIGCENTER SKIVES STRATEGI 2022 – 2026 
 

Mere frivillighed til alle 
 
 
VISION & MISSION 
 
Synlighed 
Vi gør frivillige sociale tilbud synlige og tilgængelige 
 
Frivilligcentret arbejder målrettet med at gøre foreningstilbud og andre frivillige sociale tilbud synlige og 
tilgængelige for både borgere og kommunale medarbejdere. Så mange borgere som muligt skal have gavn og 
glæde af foreningernes tilbud – og det skal være nemt at engagere sig. 
 
 

Brobygning 
Vi udvikler og støtter faglige samarbejder på tværs 
 
Frivilligcentret udvikler og styrker faglige fællesskaber og brede samarbejder såvel på tværs af frivillige sociale 
foreninger som på tværs af foreninger på idræts-, kultur- og det frivillige sociale område og mellem foreninger og 
kommune. Det gør vi via netværk og ved at samarbejde på tværs om nye fælles indsatser og projekter. 
 
 

Mangfoldighed 
Vi afspejler kommunens mangfoldighed og er et mødested for alle med interesse for frivilligt socialt arbejde. 
 
Frivilligcentret afspejler kommunens mangfoldighed og er et mødested for alle med interesse for frivilligt socialt 
arbejde på tværs af alder, etnicitet og livssituation. Vi har fokus på at styrke rummeligheden i foreningslivet – så 
alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og at finde et fællesskab eller finde hjælp og støtte. 
 
 

Nærhed 
Vi støtter lokalt engagement og deltagelse 
 
Frivilligcentret arbejder i hele Skive Kommune og understøtter frivillige sociale initiativer og foreninger i alle 
kommunens egne. 
 
 
Gode vilkår 
Foreningerne og de frivillige har gode vilkår, og det er attraktivt at være frivillig i Skive Kommune 
 
Vi ser de frivillige sociale foreninger løfte en vigtig samfundsmæssig opgave i Skive Kommune, og vi ser de 
frivillige sociale tilbud som et vigtigt supplement til den fagprofessionelle indsats. Derfor rejser vi relevante 
debatter, forslag og samarbejder med det sigte at styrke vilkårene for det frivillige sociale foreningsliv. 
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MÅLGRUPPE 
 
Frivilligcentrets målgruppe er frivillige og foreninger med et socialt sigte, herunder også ’frie frivillige’ og 
frivillige tilknyttet Skive Kommune og andre organisationer. 
 
 
RESURSER 
 
Frivilligcenter Skives overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på 
den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har mulighed for at udpege op til to ekstra bestyrelsesmedlemmer med 
særlige kompetencer. Skive Kommune har to observatører i bestyrelsen: En politisk og en administrativ. 
 
En ansat daglig leder på 37 timer, en AC-medarbejder på 10 timer (fleksjob) samt forventet en HK-
medarbejder på 10 – 15 timer (fleksjob) varetager den daglige drift. 
 
Et varierende antal projektansatte, praktikanter og frivillige varetager særlige projekter og opgaver ad 
hoc. 
 
 
 
VÆRDIER 
 
Frivillighed er en værdifuld samfundsresurse. 
 
Vi styrker rummeligheden og værner om alles ret til at være en del af et frivilligt fællesskab. 
 
Vi bygger broer gennem åbenhed, ligeværdigt samarbejde og dialog. 
 
Vi er uafhængige af partipolitiske og religiøse interesser. 
 
 
KERNEOPGAVER 
 
Frivilligcenter Skives kerneopgave er at understøtte frivilligt socialt arbejde i Skive Kommune og bane vejen for 
’mere frivillighed til alle’. Herunder har frivilligcentret bl.a. følgende opgaver:  
 
 Konsulentbistand og praktisk hjælp i forhold til etablering, drift og udvikling af frivillige sociale foreninger 
 Formidling af frivilligjobs 
 Formidling af frivillige sociale tilbud  
 Afholde kompetenceudviklende aktiviteter målrettet frivillige, foreninger og samarbejdspartnere 
 Facilitere samarbejde om frivillige sociale aktiviteter og projekter på tværs af foreninger og på tværs af 

foreninger og offentlige eller private organisationer 
 Synliggøre frivillighed med socialt sigte både bredt og mere målrettet 
 Facilitere nye frivillige sociale aktiviteter og projekter. 
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SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER 
 
Udover frivilligcentrets kerneopgaver har bestyrelsen valgt en række særlige indsatsområder i strategiperioden: 
 
Nye lokaler – et inspirerende frivilligcenter for alle     
Mangfoldighed Brobygning Synlighed Gode vilkår 

 
Udfordringen er, at Frivilligcenter Skive har i dag lokaler på et aktivitetscenter for ældre. Andre grupper end 
ældre har vanskeligt ved at se sig selv i Møllegårdens rammer. 
 
Vi vil flytte til nye lokaler, der henvender sig til alle uanset alder, eventuelle funktionsnedsættelser osv., er 
centralt/synligt placeret og kan fungere som et inspirerende samlingssted for foreninger og frivillige. 
 
 
Synliggøre de frivillige sociale tilbud      
Synlighed Brobygning Mangfoldighed Gode vilkår 
  
Udfordringen er, at der er mange frivillige sociale tilbud i Skive Kommune, men der er for mange – både fagfolk 
og borgere – der ikke kender dem.  
 
Vi vil skabe overblik over og kendskab til de frivillige sociale tilbud, fx i form af etablering og en portal og 
implementering af anvendelse. Det skal være enkelt for fagfolk at ’henvise’ til et relevant frivilligt socialt tilbud, 
og det skal være enkelt for borgere, pårørende osv. at finde et relevant frivilligt socialt tilbud. 
 
 
Bedre mulighed for at blive frivillig for alle aldersgrupper – og særligt for mennesker med særlige behov     
Mangfoldighed Brobygning Synlighed Gode vilkår 
 
Udfordringen er, at der i Skive Kommune dels er få unge frivillige i de frivillige sociale foreninger, og dels få 
frivillige med særlige behov, der er frivillige. 
 
Vi vil synliggøre de mange muligheder for at være frivillig for alle aldersgrupper i Skive Kommune, og vi vil især 
give mennesker med særlige behov bedre mulighed for at være frivillige. 
 
 
Mindre ensomhed – mere fællesskab 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Synlighed  

 
Udfordringen er, at der er mange – omtrent 1 ud af 10 – der oplever sig ensomme. Unge (16 – 29 år) er den 
aldersgruppe, hvor der er flest, der oplever sig ensomme. 
 
Vi vil arbejde for at reducere ensomhed og få flere i alle aldersgrupper – og særligt unge - ud i de frivillige 
fællesskaber. Samtidig vil vi arbejde for rummelighed i de frivillige fællesskaber, uanset om det er på idræts-, 
kultur- eller det frivillige sociale område. 
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Samarbejde med idrætsforeninger og kulturelle foreninger 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Gode vilkår 
 
Udfordringen er, at der i Skive Kommune er der en relativt skarp skillelinje mellem foreningerne på kultur-, 
idræts- og det frivillige sociale område. Vi har hver især egne paraplyorganisationer, hver vores fejringer, hver 
vores kurser for frivillige osv. Men sociale indsatser kan i høj grad lige såvel foregå i en idræts- eller en kulturel 
forening. 
 
Vi vil samarbejde med paraplyorganisationerne Kulturelt Samråd Skive og Skive Idræts Samvirke om fx fælles 
kurser, netværk på tværs og konkrete indsatser. Det giver alle frivillige flere tilbud og flere muligheder. Samtidig 
vil vi samarbejde om rummelighed og sociale indsatser i idræts- og kulturelle foreninger. 
 
 
Anerkendelse af de frivillige sociale indsatser 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Gode vilkår 
 
Udfordringen er, at rammerne for de frivillige og de frivillige sociale foreninger i Skive Kommune ikke er optimale, 
når det gælder adgang til kommunale lokaler, hyldest af de frivillige og netværk mellem frivillige foreninger. 
 
Vi vil arbejde for, at det frivillige sociale arbejde og de frivillige får bedre vilkår for deres arbejde. 
 
Sikker drift og et sundt arbejdsmiljø 
Mangfoldighed Brobygning Nærhed Synlighed Gode vilkår 
 
Udfordringen er, at vi i frivilligcentret ikke er i mål med at sikre en god balance mellem opgaver og resurser, 
herunder sikre klare rammer for de ansatte og et sundt arbejdsmiljø. Herunder opfylder frivilligcentret ikke helt 
kravene i kvalitetsmodellen for frivilligcentre i Danmark. 
 
Vi vil arbejde for gode og klare rammer samt et sundt arbejdsmiljø for både ansatte og frivillige. Vi vil arbejde for, 
at der er en god balance mellem opgaver og resurser. 
 
 
STRATEGIEN REVURDERES ÅRLIGT, OG DER UDARBEJDES ÅRLIGE HANDLEPLANER 
 
Bestyrelsen revurderer årligt strategien og beslutter en årlig handleplan med det formål at løfte de strategiske 
mål og særlige indsatsområder i Strategi 2022 – 2026. Handleplanen beskriver de konkrete indsatser og 
succesmål. 
 
Der følges op på handleplanens fremdrift ved de kvartalsvise bestyrelsesmøder. 
 


