Kvalificerede ideer
Forslag 1
Udfordring: Socialministeriets bevilling til sommerlejre for børn kommer sent og man er derfor ikke
sikker på, at ferien bliver til noget.
Løsning: Find et net af kautionister (virksomheder, privatpersoner m.fl.), der forpligter sig til at betale
et beløb, hvis ikke bevillingen fra ministeriet går igennem.
Aktivitet: ”Oplev en feriedag”
Iscenesæt en feriedag og invitér virksomhederne m.fl. til at se, hvad de kan hjælpe til at give børnene.
Andre perspektiver:
-

Indgå partnerskab med en virksomhed eller en kommune for at undgå de kortsigtede usikre
planer.

-

Indgå partnerskab med virksomheder, hvis forretning er at sælge ferier og få dem til f.eks. at
stille en hytte til rådighed.

Forslag 2
Udfordring: At fastholde frivillige og ruste dem til opgaven
Aktivitet: Lokal/national konference med deltagelse af virksomheder, frivillige,
erhvervsorganisationer, kommunen og borgere.
Tema: Hvordan kan man hjælpe med at løse forskellige frivillige opgaver – synliggør frivilligheden.
Workshopforløb med hjælp og værktøjer til forskellige opgaver i frivilligt regi: F.eks.
Kampagneplanlæg eller arrangementer - ”Jeg vil gerne hjælpe med at lave events og det betyder
mindre for mig, hvem jeg laver det for.”
Andre perspektiver:
Fokus på udlån af kompetencer i forhold til virksomhederne: ”Lån en kommunikationsmedarbejder”
Pressevinkel: ”Lokale virksomheder indgår samarbejde med frivillige”

Forslag 3
Udfordring: At få nye brugere og nye frivillige.
Aktivitet: ”Bliv sindssyg for en dag”
-

Bliv lagt i spændetrøje

-

Uddeling af poser med Prozac (Tic Tac)

-

Spørgsmål/svar-stand

-

Før- og efter billeder (før jeg startede i Sind Ungdom og efter)

-

Taler/oplæg fra Formanden for sind, bestyrelsesformand for Sind Ungdom, unge

Presse: Lokal, national og fagblade

Forslag 4
Udfordring: Hvordan kan vi bruge alle borgeres ressourcer? Få folk ud af ensomheden, få flere
frivillige og samle folk op (f.eks. sygedagpengemodtagere inden de bliver til førtidspensionister)
Aktivitet: ”Mød borgerne der, hvor de er”
Foregår på væresteder, værthuse og i byrummet, f.eks. tage kaffe og rundstykker med ud og tale
med folk på bænkene.
Korps af frivillige tager ud og møder borgerne, fortæller om det frivillige arbejde og laver en aftale med
dem, f.eks. ”Næste tirsdag kommer jeg og henter dig kl. X”
Presse: Lokalpresse. Fokus på de 300.000 ensomme og isolerede personer i samfundet. En frivillig
(evt. en tidligere misbruger), der vil lade sig interviewe)
Andre perspektiver:
-

Brug rollemodeller, der er i øjenhøjde, til at få folk i tale.
Målret evt. indsatsen specifikke boligområder eller lign.
Tag med på en bodegaudflugt og tal med folk der.

Forslag 5
Udfordring: Hvordan får man flere unge som frivillige?
Aktivitet: Speeddating mellem unge og foreninger med behov for nye frivillige.
Presse: Lokalmedier og Facebook-gruppe under overskriften ”Unge dater syge og handicappede”.
Andre perspektiver: Inddrag unge, der vil lave en Facebook-gruppe for jer.

Forslag 6
Udfordring: Der skal skabes større opmærksomhed om det frivillige arbejde og alsidigheden i det.
Aktivitet: Skolearrangement ”Right, hvem går frivilligt i skole?” og frivilligfest
Dag:
-

Involverede i forberedelsen: Elevråd, pædagogisk råd, skolebestyrelsen, kontaktforældre,
erhvervsliv.

-

Temaer: Socialt, idræt, kultur og natur

-

Forældre fortæller om deres frivillige arbejde

-

Aktiviteter for børn organiseret af skolen og de frivillige foreninger

-

Aktiviteter for forældre og lokalsamfund – workshops med introduktion til det frivillige arbejde

Aften:
-

Anerkendelsesfest for de frivillige i tivolier og forlystelsesparker (f.eks. Musikfredag
kombineret med Frivillig Fredag).

-

Musikere, der siger et par ord om det frivillige arbejde

-

Forlystelsesparken kan donere en procentdel af overskuddet på f.eks. indgangen

-

Mobilisér det lokale restaurationsliv - samarbejde med f.eks. Horesta om forplejning

Forslag 7
Udfordring: At planlægge langsigtet uden en sikker økonomi.
Aktivitet: ”Spænd ben for en gangbesværet eller ræk dem en hånd.”
Virksomheder skal ”donere” en professionel fundraiser til frivillige projekter. Lanceres som en
konkurrence i samarbejde med DR (regional radio), hvor 10 fundraisere kæmper om hvem, der kan
skaffe flest penge til deres projekt.
Løbende interviewes fundraiserne af en journalist om, hvordan det går.

Forslag 8
Udfordring: Manglende fokus på de etniske danskere med psykiske sygdomme, der ikke får den
nødvendige hjælp.
Aktivitet: Temadag med foredrag og dialog i Nørrebrohallen. Panel bestående af f.eks.
repræsentanter for de etniske danskere, psykolog, frivillig fra kvindecafé.
Presse: Tal og fakta. Fokus på ”X antal psykisk syge indvandrere får ikke den hjælp, de har brug for.”
Lokal TV og landsdækkende medier.

Forslag 9
Udfordring: Sygedagpengemodtagere og førtidspensionister må ikke arbejde frivilligt.
Aktivitet: Event på Christiansborg Slotsplads. ”Når politikerne ikke kommer til os, kommer vi til dem.”
Gør opmærksom på de konkrete historier, hvor lovgivningen spænder ben for det frivillige arbejde.
-

Boder, der afspejler mangfoldighed, f.eks. Bokseforening, Hjerteforeningen

-

Kendte, der repræsenterer hvert deres problem, som vil fortælle deres historie.

Forslag 10
Udfordring: Mangel på lederkompetencer i det frivillige arbejde
Aktivitet: Kontakt de lokale erhvervsråd og få et samarbejde, hvor erhvervslivet tilbyder frivillige
ledere en mentorordning for at opkvalificere foreningernes lederkompetencer.

Inddrag veldrevne foreninger som rollemodeller for andre frivillige foreninger (f.eks. Roskilde Festival).

Gode råd
-

Definér målgruppen, så aktiviteten bliver mere skarp
Fortæl hvordan det gavner samfundet Danmark
Tænk ind hvilke kompetencer erhvervslivet kan bidrage med
Tænk lokale erhvervsorganisationer ind
Medier: Tænk i målgrupper – hvilke medier passer til hvad?
Netværk og sparring foreninger og organisationer imellem
”Prik” personer, som I gerne vil have i bestyrelser mv. – folk vil gerne spørges.

