FORENINGSARBEJDE OG VERDENSMÅL
FN’s verdensmål kan virke som en stor mundfuld for mange, og måske tænker du: Kan vores forening virkelig gøre en forskel i forhold
til FN’s verdensmål? Svaret er: Ja, det kan den sagtens, og I er ganske
givet allerede godt i gang!
Der er i alt 17 verdensmål, og Rebild Kommunes Frivilligråd opfordrer
de sociale foreninger til at arbejde for målene 3, 10, 11 og 13. På næste side finder du eksempler på, hvordan mange foreninger allerede
arbejder med de fire verdensmål. Eksemplerne skal tjene som inspiration. Det kan sagtens være, at jeres forening arbejder for målene på
andre måder. Derfor er der på side tre et skema, som I kan udfylde,
når I vil tydeliggøre for jer selv og andre, hvad I gør for at støtte op
om en mere bæredygtig udvikling. Skemaet kan også inspirere til nye
tiltag, der kan bidrage til jeres forenings arbejde for verdensmålene.
Frivilligrådet ønsker jer god vind på vejen mod en mere bæredygtig
forening.

Sådan arbejder mange
foreninger allerede for de fire
verdensmål
- De gør en indsats for andre menneskers fysiske og
mentale velvære
- De afholder arrangementer såsom udflugter, foredrag
og danseaftner for fx. ældre, kronisk syge og udsatte
unge
- De motiverer til bevægelse og motion i fællesskab og
gerne i naturen.
- De inddrager udsatte borgere i foreningsfællesskabet
- De benytter føl-ordning, velkomstbrochure, kontaktpersoner mm. for at sikre nye medlemmer en god start
i foreningen.
- De anerkender de frivilliges indsats

- De er lokalt forankret og støtter fællesskabet i lokalsamfundet
- De inkluderer tilflyttere eller andre, der står udenfor
fællesskabet.
- De tager bæredygtige initiativer, der vil gavne lokalsamfundet fremover

- De sorterer affaldet fra foreningens aktiviteter
- De undlader at bruge sprøjtemidler
- De oplyser medlemmerne om, hvordan de kan gøre
foreningen mere klimavenlig

Hvad gør jeres forening for
verdensmålene?
Tag en snak og diskuter, om I kan gøre endnu mere for verdensmålene fremover

Vores forening styrker sundhed og trivsel, når vi...

☑

☑
☑
Vores forening er med til at mindske ulighed ved at...

☑

☑
☑
Vores forening arbejder for et bæredygtigt lokalsamfund hver gang vi...

☑

☑
☑
Vores forening er klimabevidst, fordi vi...

☑

☑
☑

KONTAKTOPLYSNINGER
Ønsker I sparring omkring verdensmålene, eller
har I på anden vis brug for kontakt med Rebild
Kommunes Frivilligråd, kan I kontakte frivilligrådets sekretær, frivillighedskonsulent Ane Kjeldbjerg.

☏ 998888452
✉ akjh@rebild.dk

