Frivilligstrategi 2021 - 2024
Frivillighed - ECV´s DNA
Resume
Frivillighed er en del af EnergiCenter Voldparkens DNA. Med strategien bliver Frivilligcentret mere
fokuseret i sit arbejde med DNA’ et. Bestyrelsen i Udviklingsforeningen besluttede i 2017 at lave
en frivilligstrategi, som skærper Frivilligcentrets arbejde med frivillighed.
Strategien stiller skrapt på formålet med frivillighed og hvordan vi engagerer flere i frivilligt
arbejde som skaber værdi for lokalområdet. Og den stiller skarpt på de målgrupper, som vi
arbejder med: foreninger i huset, lokalområdet, egne frivillige og samarbejdspartnere. For at sikre
et godt vidensgrundlag blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og
frivilligrepræsentanter fra aktiviteter på ECV og i lokalområdet, som er kommet med input til en
strategi for Frivilligcentrets arbejde.
Strategien bygger videre på de erfaringer som Frivilligcentret har gjort siden etableringen i 2012
med at skabe aktiviteter med frivillige, støtte frivillige i foreninger på ECV og være et
koordinerende led på ECV. Frivilligstrategien samler allerede igangværende aktiviteter(feriecamp,
børnefestival, folkekøkken, flere ind i foreningsdanmark) og nye aktiviteter og arbejder kvalificeret
med frivillighed indenfor fem spor: brobygning, børn og unge, kompetencer, mangfoldighed og
fællesskaber, samarbejder og kompetenceudvikling. Strategien har et tydeligt fokus på at
involvere og skabe tydelige og attraktive rammer for deltagelse forskellige typer af frivillige og en
opsøgende indsats i lokalområdet og i forhold til samarbejdspartnere med henblik på at engagere
flere i frivillige fællesskaber.
Frivilligstrategien er et dynamisk dokument, som evalueres årligt af bestyrelsen.

Vision:
Visionen for Energicenter Voldparken er, at flere engageres i fællesskaber igennem aktiviteter baseret på
frivillighed inden for sundhed, idræt, natur og kultur.

Formål med frivilligstrategien:
Formålet med frivilligstrategien er, at den skal fungere som retningsgiver i det daglige arbejde i
Frivilligcenteret samt danne udgangspunkt for strategiske og udviklingsrelaterede beslutninger, i forhold til
frivilligt arbejde på Energicenter Voldparken.

Formål med at arbejde med frivillighed:
Frivilligcenteret Energicenter Voldparken understøtter og sætter rammen for et godt og mangfoldigt
frivillig-miljø, hvor den enkelte frivillige kan blive en del af meningsfulde fællesskaber og samtidig får
mulighed for at opleve glæden ved at bidrage og udvikle sig.
Frivilligcenterets kerneforståelse af frivilligt arbejde:
Den enkelte:
Frivilligt arbejde bidrager til en følelse hos den enkelte af; at høre til i en lokal sammenhæng,
at gøre en positiv forskel, der er plads til og brug for en og/el. at man igennem sit frivillige
arbejde oparbejder meningsfulde kompetencer, som man kan bruge i andre livssammenhænge.
Fællesskaberne i -og omkring- Energicenter Voldparken:
Frivilligt arbejde understøtter positive møder på tværs af mennesker og fællesskaber i og
omkring Energicenter Voldparken og sikrer dermed en højere grad af lokal, tryghedsskabende
sammenhængskraft.
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Frivilligcenterets forandringsteori:
Frivilligcenter Energicenter Voldparken giver frivillige mulighed for at starte og udvikle deres aktiviteter og
blive en del af et fællesskab på tværs af befolkningsgrupper. Frivilligcenteret bygger bro mellem
lokalområdet, tilbuddene på Energicenter Voldparken og forskellige typer af frivillige og kommunale
indsatser. Frivilligcenteret har en koordinerende funktion i forhold til at understøtte frivillige, foreninger,
kommunale, boligsociale aktører og andre samarbejdspartnere i arbejdet med at skabe åbne og
mangfoldige aktiviteter og fællesskab.

Målgruppe:

Frivilligcenter Energicenter Voldparken arbejder med etablering og understøttelse af meningsfulde
frivilligaktiviteter og frivillige fællesskaber for alle, der har lyst til at bidrage og deltage.
Målgrupperne overlapper i realiteten ofte på kryds og tværs, men her følger centerets
distinktion:
•
•
•
•

Befolkningsgrupper og aktører fra lokalområdet
Foreninger der bruger ECV og deres medlemmer
Andre institutioner og frivillige organisationer
Frivilligcenterets ”egne frivillige”, som bl.a. er aktive i Det Økologiske Folkekøkken.
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Metode:
Differentieret indsats:
I frivilligcenteret differentierer vi indsatsen afhængigt af hvilke målgrupper vi arbejder med. Indsatsen kan
således deles op i 3 niveauer:
•
•
•

Vi støtter op, når vores hjælp efterspørges (f.eks. etablerede foreninger /personer som ønsker at
være frivillige).
Vi understøtter og faciliterer (f.eks. ”ECV-frivillige”).
Vi opsøger, involverer, inddrager og samskaber (f.eks. i relation til lokale, potentielle frivillige som
endnu ikke er en del af et frivilligt fællesskab på Energicenter Voldparken).

Frivilligcenteret arbejder på at skabe åbne fællesskaber og understøtter møder, brobygning og eventuelle
synergier på tværs af frivillige og fællesskaber. Det gør vi bl.a. ved at afholde netværksskabende
arrangementer såsom foredragsaftener, og ved at inviterer flere ind i planlægningsfasen af ECV´s egne
større arrangementer som f.eks. Feriecamp og Børnefestival.

Strategiske spor i 2021/24:
Frivilligcenteret ønsker at sætte rammer for at endnu flere bliver en del af meningsfulde, frivillige
fællesskaber på Energicenter Voldparken. Frivilligcenterets fokus er i perioden 2021-2024 på 5 overordnede
strategiske spor:
Spor 1: Mangfoldighed og fællesskab:
Frivilligcenteret tilstræber mangfoldighed – både i de enkelte fællesskaber og på tværs af allerede
etablerede fællesskaber. Det er derfor et pejlemærke, at deltagerne i de aktiviteter frivilligcenteret
understøtter, i videst muligt omfang, afspejler den demografi, der er i lokalområdet.
Spor 2: Attraktivitet og fastholdelse:
I frivilligcenteret gør vi os umage med at sætte os ind i forskellige typer af frivilliges motiver for at indgå i
frivilligt arbejde. I forlængelse heraf gør vi brug af en bred vifte af kanaler, metoder og
kommunikationsformer (SoMe, lokalavis, oplæg, events og opsøgende relations-arbejde) i forhold til at

Foreninger i
huset

tiltrække og fastholde så mange typer af frivillige som muligt. Det skal være let at blive engageret i frivilligt
arbejde via Frivilligcenteret. Derfor skal ”vejen ind i frivillighed” beskrives og gøres enkel og letforståelig.
Spor 3: Børn og unge:
Frivilligcenteret har et særligt fokus på, at tiltrække foreninger og frivillige som arbejder med at inkludere
børn og unge fra lokalområdet til meningsfulde aktiviteter og foreningstilbud på Energicenter Voldparken.
Dette bl.a. via Trygfonds-projektet ”Flere ind i ForeningsDanmark”.
Spor 4. Brobygning:
Frivilligcenteret bygger broer, samarbejder og samskaber med aktører, som arbejder med -og for- vigtige,
lokale målgrupper og beslægtede målsætninger. Der lægges vægt på at invitere relevante
samarbejdspartnere ind i div. planlægningsarbejder, så tidligt i processen som muligt.
Spor 5: Kompetence- og metodeudvikling
På medarbejder-niveau: Frivilligcenteret kompetenceudvikler løbende ved at medarbejdere opsøger,
indhenter og tilegner sig ny viden af såvel metodisk karakter (f.eks. ”facilitering af gode samskabende
processer” el. ”Inkluderende værtskab”), som af relevant tematisk karakter (f.eks. viden om ”udsatte
målgrupper” el. ”tendenser i ungdomskulturer 2021-24”)
På frivillig-niveau: Frivilligcenteret tilbyder kurser, oplæg og workshops for frivillige, som vil virke
befordrende på de gode frivillige fællesskaber.

Forventede indsatser i 2021:
De nedenfor oplistede indsatser er et udtryk for hvad Frivilligcenteret på nuværende tidspunkt forventer at
gennemføre i 2021. Der vil -bl.a. qua vores åbenhed for nye samarbejdsprojekter- løbende blive ført
yderligere indsatser til listen.
•
•
•
•
•
•
•

Der etableres et fælles møderum/ for frivillige og brugere
Der afholdes løbende arrangementer -herunder oplæg og kurser- med frivillige på tværs af
foreninger og frivilligtyper
Der afholdes arrangementer i samarbejde med lokale aktører, hvor flere mennesker fra
lokalområdet, får indblik i hvilke muligheder der er for at indgå i meningsfulde, frivillige
sammenhænge.
Der udarbejdes kommunikationsmateriale, som gør det både attraktivt og nemt at forstå, hvordan
man engagerer sig i frivilligt arbejde og/el. frivillige fællesskaber på ECV.
Der afholdes Børnefestival, med fokus på møde og match ml. børn/unge og ECV´s foreningstilbud i
august måned hvert år.
Der afholdes Feriecamp med fokus på inklusion af områdets børn og unge i ECV´s foreningsliv.
Feriecamp afholdes i flest muligt af skoleferierne.
Via Trygfondsprojektet ”Flere ind i foreningsDanmark” laves samarbejder og kompetenceudviklingsforløb for udvalgte foreninger, som har aktiviteter på ECV med henblik på at understøtte
foreningernes arbejde med at tiltrække og fastholde flere børn og unge fra området.

Ressourcer:

Frivilligcentret får i 2021 driftstilskud fra Københavns Kommune, Socialstyrelsen og Trygfonden,
som finansierer lønninger og aktiviteter.

Organisering:

Indsatsen organiseres i Frivilligcentret.

Løbende opfølgning:
Frivilligstrategien - herunder indsatsopgørelsen - evalueres hvert år af bestyrelsen.

