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Fra frivillighedskonsulenten i Rebild Kommune

Kære frivillige, frivillige organisationer, foreninger og grupper
Jeg håber, at I alle er kommet godt i gang med det nye år og holder humøret højt trods svære tider.
Heldigvis kan nogle frivillige sociale foreninger stadig udføre deres aktiviteter. Frivilligrådet afholder
også stadig møder og lægger spændende planer. Kommunalt set sker der ligeledes nye tiltag. Læs om
det sidste nye fra Frivilligrådet og Frivillighedskonsulenten her:

KOMMUNAL STØTTE TIL UDVIKLINGSPROJEKTER
Frivilligrådet vil gerne opfordre jeres forening til at tænke i spændende
udviklingsprojekter, der kan realiseres, når samfundet igen åbner op
efter Corona. Beskriv jeres projekt og send en ansøgning om
udviklingsmidler til paragraf18@rebild.dk.
For at komme i betragtning til udviklingsmidlerne skal jeres projekt
o udfordre krydsfeltet mellem kommune, private virksomheder
og civilsamfund/foreninger
o skabe nye samarbejdsrelationer
o kvalitetsudvikle foreningen/organisationen og
o nytænke metoder og aktiviteter, så der skabes social værdi,
aktivt medborgerskab og øget mangfoldighed.
Så vi kan kun opfordre jer til at folde drømmenes faner ud og udtænke nye spændende projekter for
tiden efter Corona. En tid, hvor der med garanti bliver et stort behov for stor social aktivitet og masser
af oplevelser i fælles flok.

ÅRSMØDE, FRIVILLIGPRIS OG FRIVILLIG FREDAG
Frivilligrådets årsmøde ligger normalt i marts måned, men i år har
Frivilligrådet grundet Corona besluttet at udskyde mødet og afholde
det samme dag som Frivillig Fredag, nemlig d. 24. september.
Generalforsamlingen foregår som en separat begivenhed uafhængig af
Frivillig Fredag, mens selve prisuddelingen og andre festlige indslag
foregår som en integreret del af Frivillig Fredag. I år vil der blive
uddelt hele to frivilligpriser. Glæd jer til at høre mere om dette i næste
nyhedsbrev.

NY FORENINGSPORTAL
I løbet af de næste måneder udbygger vi den eksisterende
foreningsportal på kommunens hjemmeside (Rebild Kommune),
og for alle frivillige sociale foreninger betyder det, at I skal
registreres som forening i denne portal for fremover at kunne
ansøge om §18-midler. Måske tænker I, at det lyder
besværligt, men tværtimod: Når først jeres forening er oprettet,
bliver det meget lettere at ansøge om §18-midler end det
nogensinde har været.
I løbet af den kommende tid vil I blive kontaktet af frivillighedskonsulent Ane Kjeldbjerg Hansen
mhp. de oplysninger, der er brug for til portalen. Det drejer sig bl.a. om CVR-nummer,
kontaktoplysninger og foreningens formål.
FRIVILLIGCENTER REBILDS FORENINGSGUIDE

Frivilligcenter Rebild opretter for tiden en foreningsguide. Denne guide kommer til at omfatte
samtlige frivillige foreninger og grupper i hele Rebild Kommune. Her er formålet at skabe en oversigt
for borgere, der ønsker at gå ind i frivilligt arbejde eller deltage i foreningsaktiviteter.
I modsætning hertil fungerer den kommunale foreningsportal primært som et redskab for de frivillige
sociale foreninger, der ønsker at søge §18-midler.
Da både foreningsguiden og foreningsportalen er under opbygning lige nu, vil mange af jer i den
kommende tid blive kontaktet af både frivilligcentret og kommunens frivillighedskonsulent. Vi håber
på jeres tålmodighed og ser frem til at tale med jer.

