Vi tilbyder


Hjælp til opstart af en ny forening



De frivilliges Jobbørs - her kan du søge
efter frivillige kræfter eller selv finde et
frivillig ”job”



Rådgivning og vejledning



Udlån af mødelokaler



Udlån af teknisk udstyr som projektor,
lydanlæg og mikrofon



Hjælp til at opsætning af brochurer,
foldere, plakater og opslag



100 gratis farveprint for medlemmer



Kurser



Netværksaftner for frivillige



Opstart af nye projekter

Stevns Frivillighedscenter Hovedgaden 46 - 4652 Hårlev

Bestyrelsen i Stevns Frivillighedscenter
Formand Johnny Andersen Tlf. 2259 3164
Næstformand Bjarne Hendrichsen Tlf. 4026 8834
Kasserer Hanne Olsen Tlf. 2346 0412
Tom Nielsen Tlf. 2616 7233
Jan Brangstrup Tlf. 2577 7777
Inge Lise Pedersen - tlf. 2533 3217
Daglig leder
Lena Bjerrum Bach tlf. 6113 1274
Træffes alle hverdage efter aftale
mail: kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk
Hjernesagen laver deres brochure

Find os på Facebook eller
www.stevnsfrivillighedscenter.dk

DIT

GULD PÅ STEVNS

Det skal være nemt at være frivillig

Nyt samarbejde

Det skal være nemt at være frivillig

Vi er også med til at starte nye projekter op, hvor vi
går sammen på kryds og tværs af både frivillige, borgere, erhvervslivet og kommunen .

Stevns har allerede masser af frivillige kræfter og
et blomstrende foreningsliv. Derfor vil Stevns
Frivillighedscenter gerne yde hjælp og støtte til
alle frivillige kræfter på Stevns.

Et kig ind i Frivillighedscentret

Vi tror på, at vi sammen står stærkere og kan gøre
livet endnu bedre på Stevns.

Det skal være nemt og sjovt at være frivillig.
Et ressource– og videncenter
Målet med Stevns Frivillighedscenteret er at være
et ressource– og videncenter for frivillige og foreninger på Stevns.
Her kan I få hjælp til at blive eller finde frivillige.
Få adgang til flere ressourcer til jeres frivillige
arbejde. Få rådgivning og hjælp til opstart af nye
projekter. Eller mulighed for at netværke og lære
af hinandens erfaringer og kompetencer.

Kom og vær med

Frivillige er på kursus om ældre og ensomhed

Netværksgruppe for frivillige, som hjælper med integration

Vi arbejder hele tiden på at udvide og udvikle
Stevns Frivillighedscenter. Har du lyst til at være
en del af vores team af frivillige, hører vi gerne
fra dig. Ring på tlf. 6113 1274.

Christina finder sit frivillig job

Mor fik hjælp til at starte legestue på Hårlev Bibliotek

Arrangementer og aktiviteter
En ny forening ser dagens lys - Stevns Frivillige Mentorer

Du kan se vores kommende arrangementer på
hjemmesiden: www.stevnsfrivillighedscenter.dk

Udlån af lydanlæg, projektor og lærred

