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INDLEDNING 

Frivilligcenter Herning i dag  

• Frivilligcenter Herning er en paraplyorganisation for frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune. Vi 

tilbyder vores medlemsforeninger konsulentbistand og hjælp til formulering af vedtægter, 

ansøgninger og meget mere. Vores mødelokaler står til medlemsforeningernes rådighed.  

• Frivilligcentret fungerer desuden 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, en medarbejder på 16 timer og en kundeservicemedarbejder 

(flexjob) på 10,5 timer om ugen. Herudover har vi et antal frivillige engageret i projekter og i 

administrative og praktiske funktioner.  

 

  



Frivilligcenter Hernings målgrupper:  

• Frivilligcentrets medlemsforeninger: Frivillige foreninger, organisationer, projekter, netværk og 

grupper, som driver eller ønsker at drive frivilligt arbejde med et socialt sigte.  

• Borgere der ønsker at være frivillige og borgere, der har brug for et tilbud, der findes i den frivillige 

verden. 

• Sårbare og udsatte borgere uden for de frivillige fællesskaber  

 

Frivilligcenter Hernings samarbejdsparter er: 

• Frivilligcenter Hernings medlemsforeninger  

• Herning kommunes forskellige forvaltningsområder  

• Organisationer, institutioner og sociale tilbud i Herning Kommune  

• FriSe (Landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark)   

 

Bestyrelsen  

• Frivilligcenter Hernings målsætning er 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 at brænde for frivilligt arbejde og at have erfaring fra frivilligt arbejde 

o tid og engagement til bestyrelsesarbejdet 

o at være innovativ, positiv og åben for nye idéer 

o viden og forståelse af foreningens formål og aktiviteter 

o lokalt kendskab og netværk at trække på 

o kendskab til kommunens politikere og 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 



OVERORDNEDE MÅL  

Frivilligcenter Hernings VISION er  

• at sikre et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og 

for at hente hjælp og støtte i civilsamfundet lokalt.  

• at alle aktører, der har fokus på frivillighedens potentiale og sociale indsatser, finder det naturligt at 

samarbejde med Frivilligcenter Herning.  

• at opnå anerkendelse som det lokale videns- og kompetencecenter for frivilligt arbejde med socialt 

sigte. 
 

Frivilligcenter Hernings MISSION er  

• at skabe rammer for deltagelse og fællesskaber i frivilligt socialt arbejde, foreningsliv og andre 

frivillige initiativer, som har et socialt sigte.   

• at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt i Herning kommune.  

 

  



Frivilligcenter Hernings værdier er:  

• MANGFOLDIGHED 

Vi ser mangfoldighed som en styrke og en værdi, både hvad angår vore  medlemsforeninger, 

vore frivillige og i samfundet generelt. Denne mangfoldighed ønsker vi som Frivilligcenter at 

afspejle og værne om. 

• TILLID 

Vi skaber tillid i mødet med vore medlemsforeninger og de borgere, der opsøger os - og i 

vores arbejde generelt. Det betyder for os, at vi er autentiske og troværdige, så mennesker 

kan være trygge i mødet med os.  

• KVALITET 

Vi stræber efter kvalitet i alle vores aktiviteter og i hele vort virke. Som Frivilligcenter skal vi 

have de kvalifikationer og kompetencer, der gør os i stand til at levere den bedst mulige 

service og indsats. 

• RUMMELIGHED  

Rummelighed betyder for os, at der skal være plads til alle, uanset baggrund og 

forudsætninger. Med det som udgangspunkt møder vi mennesker med respekt og 

anerkendelse. 

  



STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 

FORENINGSUDVIKLING 

• Støtte til nye og eksisterende foreninger: 

o Vi vil gøre det lettere at oprette en frivillig forening, drive en forening og tackle de udfordringer, som 

man møder.  

o Vi vil understøtte og udvikle medlemsforeningernes frivillige arbejde.  

o Vi vil være opsøgende i forhold til potentielle nye medlemsforeninger. 

o Vi vil tilbyde fysiske rammer og tilhørsforhold gennem tilgængelige og gode faciliteter for 

vores medlemsforeninger. 

• Synliggørelse af foreninger og deres tilbud:  

o Vi vil være ambassadør for vores medlemsforeninger. 

o Vi vil synliggøre medlemsforeningernes tilbud og aktiviteter og fungere som vejviser for 

borgere, der søger et bestemt fællesskab eller tilbud. 

• Kompetenceudvikling og inspiration:  

o Vi vil støtte vore medlemsforeninger med kompetenceudvikling og inspiration.  

o Vi vil være i løbende dialog med vores medlemsforeninger omkring deres behov og ønsker 

og have en opdateret viden om deres aktiviteter og udfordringer.  

• Netværksskabende aktiviteter:  

o Vi vil styrke netværksdannelse og en helhedsorienteret social indsats.  

o Vi vil skabe netværk og samarbejde på tværs af vores medlemsforeninger og mellem 

civilsamfund, kommune og evt. erhvervsliv. 

 

  



STYRKELSE AF FRIVILLIGHEDEN  

• Inspirere til frivilligt arbejde  

o ved at fortælle de gode historier om frivillige fællesskaber. 

o ved at fremhæve det attraktive ved at være frivillig. 

• Støtte hvervning og fastholdelse af frivillige ved at gøre det lettere for foreninger at 

tiltrække og fastholde frivillige.  

• Hjælpe nye frivillige til et frivilligjob ved at gøre det lettere for den enkelte borger at 

engagere sig i frivilligt socialt arbejde.  

• Styrke inklusion af udsatte borgere og grupper i civilsamfundet via frivillige fællesskaber. 

 

VEJVISER I DEN FRIVILLIGE VERDEN 

• Vi vil være kendt som hele Herning Kommunes videns- og kompetencecenter på det frivillige 

sociale område. 

• Vi vil guide og informere om tilbud og tiltag med socialt sigte. 

 

STYRKE SAMARBEJDET MELLEM DE FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 

OG HERNING KOMMUNE 

• Vi ønsker at have en central rolle i samarbejdet mellem civilsamfundet og det offentlige.  

• Vi vil samarbejde med kommunale aktører på forskellige planer.  

• Vi vil have opmærksomhed på behov og muligheder for igangsætning af nye tiltag.  

 


