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BESTYRELSENS BERETNING
Centeret er med raketfart blevet 2 år
som selvstændig forening og er hele
tiden i udvikling.
Lad os starte med vores "minus"
projekt ”Familiernes Hus", som vi måtte
sætte på standby, ja der kom nogen ting
i vejen med kommunen, men sådan er
det jo. Vi håber, at vi kan få en ny model
i gang her i 2019.
Men ellers har vi i 2018 hjulpet ca. 800
frivillige/borgere
og
fagpersoner
igennem kontoret. Det må man vel sige
er ganske godt gået. Ligesom vi har gjort
meget ud af Stevns Frivillighedscenters
synlighed i 2018 og 2019 med annoncer
og ny hjemmeside m.m.
Nu har vi også fået lavet denne fine
Årsrapport. Et godt værktøj at have til
kommunen/socialstyrelsen, fondsansøgninger m.m.
Og ja, vores medlemstal er steget til det
dobbelte - fra 27 til 56 foreninger. Og
med den fart vi har på, skal vi nok blive
flere i 2019.
Vi har medvirket til udviklingen af FriSe’s
kvalitetsmodel, som nu er kommet på
plads.
Stevns har en rigt foreningsliv med ca.
200 foreninger og nye kommer til. Vi ser
netværk og samarbejde som Headspace
/ Børns Voksenvenner og mange flere.
Og jeg håber på, at vi kan få et
samarbejde op at køre med foreningen
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Bestyrelsesformand Johnny Andersen

"Broen " sammen med Køge i fremtiden. Det
ville være til gavn for unge-indsatsen.
Vi har også udviklet vores kontor og har fået
ansat Janne i flexjob. Og Flemming Steen
Petersen har tilbudt frivilligt at hjælpe vores
foreninger med sparring på PR og synliggørelse.
Og så må vi jo også huske, at vi har Lone. Hun
er altid frisk, når vi skal afholde nogle ting i huset.
Da der er meget info og tal i rapporten, skal man
bare læse den. Så ved man meget om Stevns
Frivillighedscenter.
Til slut en stor tak til ansatte, hjælpere på
kontoret, kommunen, pressen og alle de gode
foreninger samt bestyrelsen for et super godt år
2018.
Formand
Johnny Andersen

ÅRETS HØJDEPUNKTER
STEVNSPRISEN 2018
GIK TIL FORMAND JOHNNY ANDERSEN
13.dec. 2018 blev Stevnsprisen overrakt.
Prisen gives til en person, som har gjort en
ekstra god indsats for kultur- og
foreningslivet i Stevns Kommune.
” Der var mange egnede kandidater blandt de
indstillede, men da vi så dit navn, så var vi ikke
i tvivl om, at det måtte være dig, der skulle
have Stevnsprisen 2018, sagde formanden for
Folkeoplysningsudvalget, Kurt Jacobsen.
Du er formand for (…) et frivillighedscenter,
Kurt Jakobsen overrækker prisen til Johnny Andersen
der er til glæde for mange stevnske foreninger,
Foto: Rikke Michael Hansen, Stevnsbladet
VI FIK EN BESTYRELSESPLADS
I FRISE
som her kan søge støtte og hjælp. Det er
”En utrættelig ildsjæl, der altid er villig til at yde en
begrundelsen for vores valg” forklarede Kurt
stor og gennemtænkt indsats, når nogen har brug for
Jacobsen
hans hjælp. ” sagt af Flemming Steen Petersen, der
Citat fra artikel i Stevnsbladet 14.12.18

indstillede Johnny til Stevnsprisen
Citat fra Stevns.Nu 08.11.18

NYTÅRSKUR
Traditionen tro, blev der holdt festlig
Nytårskur den sidste mandag i januar.
Vi fejrede det forgange år og bød det
nye velkommen. Bestyrelsen fortalte
om deres fokusområder for 2018.
Stor tak til Pensionistbanden fra
Rødvig, som gav den gas med mange
sjove små sketches over livets
pudseløjerlige gang.
Omkring 30 medlemmer og gæster
kom forbi til en festlig aften.
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NY KVALITETSMODEL
Som noget helt nyt i Danmark, er der blevet udviklet en Kvalitetsmodel, som alle frivilligcentre er
i gang med at indarbejde i deres arbejde. Kvalitetsmodellen skal være med til at sikre, at
frivilligcentre arbejder mere resultat- og udviklingsorienteret med løbende opfølgning på lokale
mål. Du kan finde Stevns Frivillighedscenter’s lokale mål på www.stevnsfrivillighedscenter.dk.
Kvalitetsmodellen skal også være med til at sikre, at frivilligcentre arbejder ud fra nogle fælles
kriterier for opfyldelsen af frivilligcentres kerneopgaver. Kerneopgaverne, som er:
•
•
•

At være med til at fremme mangfoldige og stærke fællesskaber
At gøre det lettere at deltage i frivillige fællesskaber og at finde hjælp og støtte
Og at være med til at styrke en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem
foreninger, kommuner og andre relevante aktører

Kvalitetsmodellen er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem
FRISE, Socialministeriet og Frivilligcentre i Danmark.

NYE INITIATIVER OG PROJEKTER
TRE NYE
FORENINGER KOM
TIL STEVNS
I Stevns Frivillighedscenter har vi fra starten
arbejdet med særlige fokusområder for vores
arbejde. Det har betydet, at der i 2017-2018 har
været særligt fokus på at hjælpe udsatte børn og
unge.
Vi startede med at undersøge behovet. Til vores
store overraskelse fandt vi ud af, at der, til trods
for de mange foreninger på Stevns, kun var 2
mindre foreninger, som hjalp udsatte børn og
unge.
Bestyrelsen tog derfor initiativ til at hjælpe nye
foreninger til Stevns, der havde fokus på at
hjælpe børn og unge, der havde særligt brug for
det.
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Resultatet af dette arbejde er, at vi kan byde
velkommen til:

MOR STARTEDE EN ”ADHD/AUTISMEFAMILIE-CAFE”
En mor savnede et sted, hvor hendes dreng på
11 år kunne mødes med andre børn, der også
har ADHD/Autisme. Et sted, hvor de kunne
være sammen efter skole og på egne
præmisser. Og et sted, hvor de kunne møde
nye venner.
Så med hjælp fra Frivillighedscentret startede
moderen en familiecafe op i Stevns Frivillighedscenter. Her mødes familierne nogle
søndage om året og deler oplevelser og hygger
sig sammen.

FILM VIST I SNURRETOPPEN:
”LOUISE & LISBETH” OG ”KNUD & POULERIK”

For at give endnu flere lyst til at blive frivillige,
producerede vi selv to små film, som blev vist
i biografen Snurretoppen i foråret og efteråret
2018.
Den ene film ”Louise & Lisbeth” handler om
en ny-tilflytter, som går og føler sig trist og
ensom. En nabo får hende til opdage det
fantastiske lokale fællesskab og de mange
frivillige muligheder.
Den anden film ”Knud & Poul-Erik” handler
om Poul-Erik, som ligger på sofaen hele dagen
og konen, som bekymrer sig for hans humør.
Hans gode ven Knud får ham hevet med til
Petanque, og alt lysner.
Kæmpe tak til frivillige fra Stevns Friluftsscene
og Ældresagen St. H. for at spille rollerne og
give input til manuskriptet.
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FAMILIERNES HUS
Som en del af bestyrelsens særlige fokus på udsatte
børn og unge, gik vi sammen med Stevns Kommune,
10 børnefamilier og flere frivillige foreninger om at
udvikle ideer til, hvad der skulle til for at skabe bedre
muligheder for børnefamilier på Stevns.
Det blev til en ide om ”Familiernes Hus” – et sted,
hvor familier i fællesskab kan hjælpe hinanden, lave
mad sammen, bytte børnetøj, tage på udflugter
sammen og meget andet. Et sted, hvor alles
ressourcer kan komme i spil og til fælles glæde. Og
hvor ressourcer deles.
A.P. Møller Fonden og Velux Fonden viste stor
interesse, men pga. forskellige forhold i kommunen,

måtte vi sætte projektet i bero. Vi
genoptager ideen til sommer 2019.

ANDRE AKTIVITETER I 2018
KURSER
EUpersondataforordning
Da de nye EU-regler for
opbevaring af persondata
trådte i kraft i slutningen af
maj, blev mange af vore
foreninger udfordret.

Udviklingskonsulent
Kristian Krogh Hansen

Der var derfor stor
interesse i fyraftensmødet
19. juni. 34 deltog og gav
udtryk for, at de havde fået
god viden og mod på
opgaven.

Mægling og Konflikthåndtering

2-dags kursus i ”Mægling og konflikthåndtering” – 14 foreninger fik øvet sig i nye
redskaber og fik et nyt syn på egen rolle.
Den gode ansøgning - skriveværksted

12 foreninger fik tips til at skrive den gode
ansøgning, og der blev skrevet løs i to dage.
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FYRAFTENSMØDER / MINI KURSER
Som noget nyt holder vi ”fyraftensmøder” /
mini kurser en gang om måneden. Her tager vi
foreningsrelevante emner op.

1 2019 holder vi:

I 2018 har haft to emner:

o Bestyrelsesarbejdets ABC

o Få styr på foreningens økonomi
o Tab ikke modet! Grundlæggende

o Få succes med generalforsamlingen
o Få fat på flere frivillige
o Ny formand? Kom godt i gang med
bestyrelsesarbejdet

begreber i håb

NETVÆRK
Vi undersøger hele tiden nye måder at
skabe netværk mellem vores foreninger
på.
Vi tror på, at kendskabet til hinanden
kan inspirere, give nye ideer og give
mulighed for at hjælpe hinanden.
I 2018 startede to netværk op:

9

•

Et skrive-netværk, hvor man
sparrer med hinanden ift. at
skrive den gode ansøgning.

•

Et konflikt-sparringsnetværk, hvor man øver sig på
at løse konflikter og giver
hinanden sparring på aktuelle
udfordringer.

PR-BODER

Hvert år vælger bestyrelsen at deltage i flere
arrangementer rundt omkring på Stevns. Her
fortæller de om Stevns Frivillighedscenter, og
hvad man som borger og frivillig kan bruge
centret til.

GENERALFORSAMLING

35 personer fra 24 medlemsforeninger
deltog i årets generalforsamling.
Stor tak til Stevns Amatørscene, som fik os
op af stolene, fik smilet frem og ikke mindst
gang i de svingende arme og ben.
Også stor tak til dirigent Kurt Jakobsen for
at føre os sikkert gennem aften.
Efter et stort tillykke og valg af 2 nye
suppleanter blev bestyrelsen klappet ind og
gik straks i gang med årets første opgave:
konstituering af bestyrelsen.
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NY HJEMMESIDE

I 2018 valgte vi at gøre vores hjemmeside mere nutidig og brugervenlig. Så nu er det
endnu nemmere at booke lokaler, finde frivillige jobs, se kommende kurser og
arrangementer. Man kan også se de sidste nyheder på vores Facebook-side, som altid
vises nede i højre hjørne.

Besøg os på: www.stevnsfrivillighedscenter.dk

NYT UDSTYR
Da vi havde et lille overskud i 2018 valgte
bestyrelsen at investere i en plotter. En
plotter kan printe plakater og i en størrelse
op til A1.
Så nu kan selv små foreninger og frivilliggrupper få råd til at printe plakater, så de kan
synliggøre deres aktiviteter endnu mere.
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FRIVILLIGHEDSCENTRET I TAL
HVEM OG HVOR MANGE BRUGER CENTRET?
Hvem og hvor mange har brugt
frivillighedscentret i 2018?
Ikke fra
Borgere 40 kommunen 29
Fagpersoner 81

Frivillige
642

I alt 792 henvendelser

HVAD BRUGER DE CENTRET TIL?
Hvad har de brugt centret til i 2018?
Rekruttering
Opstart af nyeaf frivillige
6%
aktiviteter
8%

Brobygning og
hjælp til
borgere
11%

Lån af lokaler,
udstyr eller
print
32%

Kurser og
netværk
19%
Rådgivning,
hjælp og
synliggørelse
24%
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FORDOBLING AF ANTAL MEDLEMMER
56 MEDLEMSFORENINGER
Social

Siden foreningens start
1.jan. 2017 har vi fordoblet
vores medlemstal. På 2 år
er vi gået fra 27 til 56
medlemmer.
De 56 medlemsforeninger
repræsenterer samlet set
7.770 medlemmer på
Stevns.

Kultur/fritid

Borgerforening/ forsamlingshus

Øvrige

Øvrige
14%
Borgerforen
ing/
forsamlings
hus
14%

Social
43%

Kultur/fritid
29%

Stevns har et rigt foreningsliv med
over 200 foreninger
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BESTYRELSE, SEKRETARIAT OG
FRIVILLIGE
Bestyrelsen - på billedet fra venstre:
Formand Johnny Andersen (HBE)
Kasserer Hanne Olsen (Ældresagen St. H.)
Suppl. Gitte Nielsen (Parkinsonforeningen)
Jan Brangstrup (Endeslev-Vråby IF)
Tom Nielsen (Rødvig Borgerforening)
Anny Borch Jensen (Kræftens Bekæmpelse)
Næstformand Bjarne Hendrichsen
(Snurretoppen m.fl.)
Suppl. Inge Lise Pedersen (Dansk
Handicapforbund - ikke med på billedet)
I 2018 holdt bestyrelsen 10 bestyrelsesmøder. De deltog i FRISE’s Årsmøde i Vejle og i den
årlige Videnskonference arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

SEKRETARIAT OG FRIVILLIGE
I sekretariatet arbejder Lena Bjerrum Bach,
som daglig leder på fuld tid.
Herudover har vi ansat Janne Jakobsen i
fleksjob 4 t. om ugen.

VI VIL GERNE GIVE EN STOR
TAK TIL VORES FRIVILLIGE

Lone Høgenhaug
Kursusassistent
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Flemming Steen Petersen
PR sparring til foreninger

FREMTIDEN 2019
Der venter et spændende år i 2019. Bestyrelsen har sat sig mange mål for arbejdet i 2019. På
Stevns Frivillighedscenters hjemmeside kan man finde handleplanen for 2019-2020 i sin fulde form.
Kort ridset op rummer den nogle af følgende mål:
Som et særligt og nyt fokus har vi sagt ja til et samarbejde med Stevns Kommune om ”ABC for
Mental Sundhed”. Vi vil gerne være med til at øge trivslen på Stevns. Så i samarbejde med
Sundheds-afdelingen, Kultur- & Fritidsafdelingen, DGI og lokale foreninger vil vi arbejde for:
1. At styrke inkluderende fællesskaber i foreninger, så flere føler sig godt modtaget, og som
en del af fællesskabet
2. At øge kendskabet hos borgere ift., hvad det betyder for deres trivsel at gøre noget aktivt,
sammen med andre, og som er meningsfuldt med særligt fokus på frivillighed.
3. Øge borgeres deltagelse i frivillige fællesskaber med særligt fokus på de unge og på
kommende / nye pensionister (62-70 år)
Derudover har vi også lidt andre mål:
4. At gøre det lettere for frivillige foreninger at søge og få viden om de kommunale puljer.
5. At facilitere netværk mellem medlemsforeninger og støtte med synliggørelsen af dem.

Det er sjovt – vi gør en forskel – og vi gør det sammen
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Stevns Frivillighedscenter

et sted, hvor frivillige og foreninger kan få hjælp
Vi tilbyder ressourcer, viden og hjælp til:


Opstart af nye foreninger



De frivilliges Jobbørs – her kan man finde aktuelle
frivilligjobs på Stevns



Hjælp til at starte nye frivillig aktiviteter op



Gratis udlån af mødelokaler og teknisk udstyr



Sparring og hjælp til regler, fondsansøgninger og
andet



Synliggørelse af foreningsaktiviteter



Brobygning og samarbejde med Stevns Kommune og
mellem foreninger



Spændende kurser og netværksaftner for
frivillige…og meget mere

Vil du også være med i fællesskabet?
Vil du gøre en forskel for andre?
Eller har du lyst til at starte en ny frivillig
aktivitet op og har brug for hjælp?

Så brug Stevns Frivillighedscenter
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