Frivillig i en forening
Til dig, der gerne vil tage ansvar i foreninger og socialt
Er du den, der godt kan lide at sætte i gang, samle folk om noget, gøre en forskel og tage ansvar? Er det
vigtige egenskaber for dig - også i din fritid?
Så er der masser af muligheder for at være med til at præge dit lokale miljø i din fritid - til gavn og glæde for
andre. Det kan være i foreninger, klubber eller på det sociale område. Og vi hjælper dig gerne videre.

For foreninger, klubber og aftenskoler under Folkeoplysningsloven
I Danmark har vi en lov, der giver økonomiske muligheder for, at du kan være aktiv i din fritid på mange
forskellige måder, og for at så mange som muligt kan deltage sammen med dig.
Du har for eksempel mulighed for at benytte forskellige faciliteter og lokaler til din fritidsaktivitet.
Der er ligeledes et hav af tilskudsordninger, som du måske kan have gavn af at kende til.
Læs mere om tilskudsordninger, book selv dine lokaler eller find en forening i nærheden af dig her.
Du kan også kontakte os, så vi kan hjælpe dig til at få overblik over dine muligheder.
Hvad kan vi gøre for dig?
Når du har orienteret dig, og henvender dig til os, så hjælper vi dig videre med tilskudsordninger, samler
trådene for dig i forbindelse med ansøgninger og regnskab, og vi guider og vejleder dig hele vejen igennem
processen.
Du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.
Kontakt
Kultur- og fritidsmedarbejder
Hanne Bjerregaard Paulsen
Tlf. 74 92 94 00
E-mail: hbp@toender.dk
Kultur- og fritidsmedarbejder
Niels Top
Tlf. 74 92 97 42
E-mail: nt1@toender.dk

Foreningsudvikling

Oplever I faldende medlemstal i jeres lokale forening? Er det svært at rekruttere de nødvendige frivillige
kræfter? Vil I selv påvirke fremtiden for jeres forening?
Så er der hjælp at hente. Vi vil gerne have, at Tønder Kommune fortsætter med at være et attraktivt sted for
frivillige ildsjæle som dig, der brænder for at gøre en aktiv forskel i fritiden.

Frivilligt arbejde
Som frivillig gør du ikke kun en positiv forskel for andre og for samfundet - du kan også lære noget nyt,
udvikle dine kompetencer og udvide dit netværk. Frivilligt arbejde pynter på dit CV og er en unik mulighed
for gode oplevelser og et positivt samvær med andre mennesker.
Kontakt os eller din borgerforening, hvis du har brug for hjælp til at komme videre i dit lokalområde eller i
en forening.
Frivillig indenfor det sociale felt?
Frivilligcenter Tønder hjælper dig videre i forhold til at blive frivillig indenfor det sociale felt.
Læs mere om frivilligt arbejde.

Frivilligt arbejde, når du får offentlige ydelser
Udfører du frivilligt arbejde, mens du får dagpenge, efterløn eller kontanthjælp, skal du være opmærksom på
de gældende regler.
Se en guide om frivilligt arbejde her

