Bliv inspireret til rekruttering og mobilisering - Brug Frivillig Fredag
Frivillig Fredag
Frivillig Fredag er Danmarks nye nationale frivillighedsdag den sidste fredag i september.
Dagen skal bruges til at sætte fokus på den kæmpe indsats der laves af frivillige på tværs af
foreninger, organisationer og hvor man nu er frivillig.
Hvem er det for?
Kurset er henvendt til dig, der har ansvaret for din forening eller organisations hvervning af
nye frivillige. Du kan være frivillig såvel som ansat, og du kan have mange års erfaring eller
lige være startet.
Hvad kan du forvente at lære?
På kurset arbejder vi med hvervearbejdet med særligt fokus på, hvordan i bruger Frivillig
Fredag som platform for at få flere frivillige med i jeres organisation. Vi arbejder også med det
strategiske sammenspil mellem hvordan frivillige organiseres, hvordan der skabes
rekrutteringsplatforme samt teknikker til at engagere potentielle frivillige i arbejdet. På
kurset kommer vi bl.a. omkring:
•
•
•
•

En model til at organisere frivillige
Forskellen mellem rekruttering og mobilisering
En model til at opbygge rekrutteringsplatforme
En match making teknik til at mobilisere frivillige

Form
Kurset er et crash course, der giver indblik i redskaber til at arbejde med frivillige. Kurset
varer 2 timer og veksler mellem oplæg, erfaringsdeling og diskussion i plenum.
Praktisk information
Tidspunkt: den 23. aug. fra kl. 17-19 i DGI-Huset, Værkmestergade 17, 3. sal, 8000 Århus C. og
den 24. aug. fra kl. 17-19 i Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 1466 København K.
Antal deltagere pr. Kursus: max 30
Tilmelding nødvendig og foregår ved at skrive til ingerfair@ingerfair.dk
Du skal oplyse navn, organisation, samt hvilket kursus du ønsker at deltage på. Pladser
fordeles efter først til mølle princippet.
Om Ingerfair
Underviseren kommer fra Ingerfair, der er en mindre virksomhed, som har specialiseret sig i
arbejdet med frivillige. Læs mere på www.ingerfair.dk

