
- vi dyrker sociale fællesskaber

Handlingsplan 2021 

Indledning 

Strategien bag planen 

Frivilligcentrets årlige handlingsplanen skal ses i sammenhæng med Frivilligcentrets langsigtede strategi 
Mod Fælles Mål.  

Hvorfor en handlingsplan? 

Handlingsplanen skal sikre at Frivilligcentrets arbejde bedst muligt bidrager til at realisere visionerne i 
Frivilligcentrets strategi og således også foreningens vedtægtsbestemt formål om at støtte, udvikle og 
synliggøre det frivillige sociale arbejde i Odense.  Strategien og Handlingsplanen skal til sammen sikre at 
Frivilligcentret som organisation arbejder som et samlet hele med fælles retning. 

Sådan bliver den til… 

Frivilligcentrets Handlingsplan og temaerne heri er et resultat af en proces med bred dialog der bl.a. 
omfatter drøftelser på bestyrelsesmøder, personalemøder og Frivilligcentrets årlige strategimøde. Dette 
sammenholdt med Frivilligcentrets kendskab til de frivillige sociale fællesskaber ønsker og behov og de 
inputs vi indhenter fra foreningerne i årets løb. De årlige temaer har tæt sammenhæng med /er 
underområder af de 4 strategiske overordnede fokusområder. 

Handlingsplanen godkendes af bestyrelsen senest på det første bestyrelsesmøde i det pågældende år. 

(Forkortet webudgave)



 

 

Resumè af strategien: Mod Fælles Mål 

 

Visionen 

Odense er en by med et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor frivillighed, gensidighed og etik 
er det bærende. Her er det er naturligt at hjælpe hinanden og sig selv.  

Med afsæt i Verdensmålene vil vi være kendt for at dyrke frivillige fællesskaber med 
sammenhængskraft og brobygning på tværs af det frivillige, det offentlige og det private. 

 

Missionen 

Hos Frivilligcenter Odense dyrker vi frivillige sociale fællesskaber. Vi støtter, udvikler og synliggør 
det frivillige sociale arbejde, og vi skaber rammer for deltagelse og fællesskab. 

 

Frivilligcentret - den sociale paraply 

Vores ”Paraply” samler primært fællesskaber og aktiviteter som er frivilligt grundlagt og med socialt 
arbejde som hovedformål. Vi ønsker også at inddrage andre typer foreninger og aktører, fordi vi tror på, at 

det generelt styrker det sociale arbejde. 

 

Tre værdier, tre spor, tre verdensmål og fire fokusområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTAGELSE 

SAMARBEJDE 

Spor A) Fremme af frivillighed 
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Spor C) Brobygning 
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Temaer - 2021 
(ikke opstillet i prioriteret rækkefølge)

1) Frivilligcenter Odense - et ekstra online spor

• Vi ønsker at bruge foråret på at styrke og opkvalificere Frivilligcentret yderligere ved blandt andet
at tilføje et online spor på foreningens vigtigste begivenheder i 2021 samt til at fastholde og
videreudvikle vores online muligheder i forbindelse med vores frivilligformidling.

• Vi ønsker konkret at kunne bistå vores medlemsforeninger dels med viden om afholdelse af online
generalforsamlinger samt til at udvikle én eller flere videokonference-løsning(er), som vi kan stille
til rådighed for vores medlemmer og hjælpe dem med at benytte.

2) Foreningerne - online synlighed og online fællesskab

• Vi ønsker at styrke vores medlemsforeningers tilstedeværelse og synlighed på de online platforme.
Dette vil vi gøre igennem opkvalificerende tiltag vedrørende brugen af sociale medier herunder
brugen af billeder og film/video.

• Vi ønsker gennem opkvalificerende initiativer at styrke vores medlemsforeningers muligheder for
at tilbyde online løsninger i forbindelse med deres egne arrangementer og møder.

• Vi vil arbejde på at hjælpe og skærpe vores medlemsforeningers opmærksomhed på at inkludere
flest muligt i deres brug af online løsninger.

3) Socialvejviser.dk - fortsat øget kendskab

• Vi ønsker fortsat at udbrede det generelle kendskab til Socialvejviser.dk i Odense.

• Vi ønsker at foreningernes Corona-relaterede initiativer og indsatser integreres og opdateres på
Socialvejviser.dk.

• I forlængelse af ovenstående ønsker vi desuden et særligt kommunikationsfokus på vejviserens
Corona-relevante indsatser og udsatte grupper



4) Samarbejdet med Odense Kommune - genetablering og videreudvikling af partnerskabsaftale

• I samarbejde med Odense Kommune vil vi arbejde på, at dialogen mellem Odenses sociale
foreninger og kommunen fastholdes og udvikles på et politisk niveau.

• Igennem vores partnerskab m.m. med Odense Kommune ønsker vi at bidrage til, at det bliver
nemmere at være frivillig i Odense. Dette inkluderer f.eks. at de frivillige nemt og hurtigt skal kunne
komme i dialog med relevante fagpersoner samt arbejdet mod en tidlig og tilstrækkelig
vidensdeling. Sidstnævnte kunne f.eks. gøre sig gældende i forbindelse med foreningernes
kendskab til tidspunktet for deres kommunale bevilling og hermed mulighederne i deres arbejde
for det kommende år.

• I forlængelse af ovenstående vil vi have et øget fokus på at bistå med guide og viden om, hvordan
foreningernes frivillige nemmest muligt kan håndtere deres regnskab og økonomi i relation til
kommunens §-18 bevillinger.

• Vi ønsker at arbejde videre mod et øget kendskab til civilsamfundets tilbud især hos medarbejdere
med borgerkontakt.

5) Brobygning til kultur, fritid og idræt

• Flere steder er der i stigende grad kommet fokus på sammenhængen mellem fysisk sundhed og
mental sundhed. På baggrund af dette ønsker vi at arbejde mod mere samarbejde og flere
tværgående initiativer mellem de frivillige sociale foreninger og foreninger indenfor kultur, fritid og
idrætsområdet i Odense.

6) Årets målgruppe i fokus?

• I år ønsker vi at have et øget fokus på målgruppen: ensomme borgere og med et specielt fokus på
borgere, som er i risiko for manglende inklusion i de digitale fællesskaber.

7) 17 farver til frivilligheden (FN´s verdensmål)

• Vi ønsker at inspirere foreningerne til:
1) at se deres indsats som en del af de 17 verdensmål
2) at videreudvikle deres bæredygtighedsperspektiv til også at omfatte yderligere verdensmål

som f.eks. verdensmål omkring klima og miljø.

• Vi ønsker desuden at bidrage med viden og opkvalificerende initiativer, som skal gøre det nemt og
meningsfuldt for vores medlemsforeninger at arbejde med de 17 verdensmål.
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