Frivillighedskoncept
Strategi for frivillighed hos Ung i Odsherred
Hos Ung i Odsherred kan du være frivillig. Der er mange former for frivillighed; du kan være en del af dagligdagen i
vores Ungekulturhuse, du kan være tilknyttet et særligt fag- eller funktionsområde eller være frivillig ved
enkeltstående events.
En fællesnævner for frivilliges indsats på alle disse områder er lyst og interesse, engagement samt glæden ved at
gøre noget for og sammen med andre. Frivilligt arbejde gør ikke kun en forskel for dem, du hjælper. Du bliver en del
af et fællesskab og arbejder med opgaver og mennesker, der kan give dig anderledes erfaringer og oplevelser. Vores
samarbejde skal bygge på gensidig respekt mellem de kommunale ansatte med deres faglighed og de frivillige sociale
arbejdere med deres personlige engagement.
Vi har pædagoger og lærere, der i kraft af deres ansættelse er ansvarlige for vores tilbud. Det er vigtigt for os at
understrege at de frivillige hos Ung i Odsherred skal repræsentere en merværdi og ikke repræsentere samme
ressource som vores medarbejdere. Vi ønsker at etablere et stærkt og stabilt samarbejde mellem frivillige kræfter,
medarbejdere, ledelse og vores brugere. I samarbejde med de frivillige ønsker vi at udvikle kvaliteten og øge
mangfoldigheden af tilbud til de unge.
Hvorfor frivillig?
Motiverne til at være frivillig kan være mange. De største motiver til frivillighed drejer sig oftest om et brændende
ønske om





at bidrage
personlig udvikling
erfaring til CV
tilegnelse af kompetencer

Med dette for øje, forsøger vi at tilrettelægge et særligt program for dig som frivillig.

Hvordan kan jeg være frivillig?
Mulighederne er mange.. men her er oplistet nogle eksempler på hvordan du kan være frivillig.











Du kan være frivillig i vores studiecafe, hvor du f.eks. kan vælge at du gerne vil komme og spille kort, være en
voksenven, der er relationsskabende og har god tid til at være den der lytter.
Du kan også være tovholder på noget lys- og lydudstyr ved events.
Du kan være med til at hverve unge og frivillige til projekter og events
Du kan også vælge at du gerne vil være med som frivillig når vi afholder LAN parties og spiller computer i 24
timer.
Du kan som frivillig arrangere særlige events eller begivenheder både i og udenfor vores ungekulturhuse.
Det kan også være at du vil være medspiller i vores ”mangfoldige mandage”, der foregår hver anden mandag
i vores Ungehus i Asnæs. Mangfoldig mandag er til for at bygge bro mellem de forskellige nationaliteter der
bor i Odsherred. Mangfoldig mandag er drevet af en gruppe nytilkomne flygtninge, der har et ønske om at
have et større lokalt netværk.
Det kan være at du i dagstimerne gerne vil tilbyde hjælp til praktisk arbejde og vil nyde at bruge en dag om
måneden sammen med vores servicemedarbejder.
Måske har du nogle bageprojekter, som du gerne vil gennemføre med nogle unge.
Eller også har du selv en historie, du synes, der er værd at fortælle.

Og listen kan fortsætte…

Hvor tit skal jeg så være der, når jeg er frivillig?
Det bestemmer du og det aftaler vi og planlægger sammen. Det afhænger af om du har lyst til at være med hver uge,
en gang om måneden eller kun ved særlige arrangementer. Den forventningsafstemning foretager vi ved første
samtale og vi kan selvfølgelig i samarbejde justere det undervejs.

Hvad er kravene så?
Vi vil altid have en periode, hvor vi ser hinanden an. Det er vigtigt at du kan være loyal overfor vores koncept, vores
vision og strategi. Indenfor disse værdier stiller vi samme krav til frivillige som til medarbejdere. Derudover skal du
kunne aflevere en børneattest. Du skal være pålidelig og vi skal kunne stole på dig.

Struktur:
Hvert kvartal har vi fælles mødes for alle frivillige.
Den første onsdag i marts.
Den første onsdag i juni
Den første onsdag i september
Den første onsdag i december
Altid fra kl. 16:30 – 20:30
Ved hvert fælles frivilligmøde er der tre indsatser:




Et fælles inspirationsoplæg
Orientering fra de forskellige frivillige netværk. Hvad er vi i gang med, hvor er vi på vej hen?
Plads til netværk og fællesskab.

Vi kommunikerer oftest via mail og så har vi en fælles gruppe på Facebook ”UIO frivilligcrew”
Som frivillig tilbydes du derudover relevant udtalelse og dokumentation som du kan bruge på dit CV.
Har du spørgsmål, er du blevet nysgerrig, vil du være med eller vil du bare vide mere, så kontakt vores
Frivilligkoordinator
Souschef Louise Nordlund,
mail Lnoha@odsherred.dk
tlf. 3012 7926

