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Erbjudande hösten 2017  

Utbildning frivillig-/volontärsamordnare 
Fyra dagar fördelat på två tillfällen 

 

Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund anordnar en 

utbildning i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Frivilligverksamheterna i Örebro 

och Enköpings kommuner samt Brinnande Frivillighet.  

Vi riktar oss till kommuner och ideella föreningar som arbetar med 

Frivilligcentraler eller liknande verksamheter,  

som: 

- önskar få ökad kunskap för att vidareutveckla sin verksamhet att bli hållbar 

- önskar framgångsrika koncept i uppbyggnadsarbetet 

- önskar inspireras av varandra för att nå framgång i verksamheten 

Boka datumen, ok att anmäla redan nu! 

Tid och plats: 
9 – 10 oktober 2017 i Örebro samt 6 - 7 november 2017 i Enköping.  

Vi börjar kl 09.00 och slutar kl 17.00 varje dag.  

 
Måndagen den 6 november hålls även ett HÖSTMÖTE för riksförbundens medlemmar och 

nätverk som en del av utbildningen. 

Kostnad: Förbunden och våra samarbetspartners sponsrar utbildningen! 

Anmälningsavgift/avgift: 1 500 kronor, exklusive: moms, kurslitteratur, mat och fika samt egna resor och 

boende.  
 

Avgiften betalas senast fred 15 sept 2017 
 Hör av Dig om faktura - tänkt på handläggningstiden för betalning hos Din arbetsgivare!!! 
Antalet platser är begränsade. Först till kvarn… 

Anmälan: med uppgifter enligt bifogad anmälningsblankett, sänds till 

signe@brinnandefrivillighet.se - senast fredagen den 15 sept 2017. 

 

Info kommer också att finnas på förbundens hemsidor! 
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Syfte:  
Utbildningens syfte är att stärka yrkesrollen, stimulera till ett aktivt arbete för att utveckla 

frivilligcentralernas/frivilligverksamheters möjligheter och uppmärksamma det frivilliga engagemangets 

betydelse som en del av vårt lands folkhälsoarbete. Utbildningen ger konkret kunskap för det praktiska arbetet 

med fokus på att rusta frivilligarbetarna/ volontärerna för insatser.  

Stor vikt läggs på samordnarens professionella bemötande samt hur rutiner skapas i arbetet och för 

samarbetet, vilket är förutsättningar för att lyckas. 

 

Ur kursprogrammet: 
 -  Strategiskt och operativt arbete med frivilligverksamhet och samspelet däremellan 

 -  Det personliga bemötandets betydelse för en positiv attitydförändring  

 -  Frivilligcentralens roll för att möta de framtida tekniska innovationerna 

 -  Vad säger forskningen om frivilligt engagemang, dess utveckling och värdet av det? 

 -  Hur kan arbetet som utförs av frivilliga mätas i tid och pengar? 

 -  Betydelsen av arbetet för bättre folkhälsa, ökad integration och samhällsekonomi  

 -  Varje deltagares behov av att utifrån egna förutsättningar utveckla verksamheten,      

 -  Viktiga framgångsfaktorer som en Frivilligcentral kan bidra med, som t ex samverkan  

    och samsyn, gränsdragning för anställda o frivilliga – olika kulturer och koder, utbildning  

    av frivilliga, coachning, stöd, råd och uppmuntran till frivilliga och föreningar samt hur  

    arbetet förändras över tid utifrån lokala behov 

 

Kursintyg: Erhålls efter genomförd kurs    

 

Kursinbjudan sänds till medlemmar, nätverket och personer som anmält intresse av 

utbildningen samt presenteras på respektive förbunds hemsidor:  

www.sveriges-frivilligcentraler.se                    www.frivilligsamordnarna.se  
Tipsa gärna samordnare i Din närhet om utbildningen! 
 

För mer info/förfrågningar, kontakta:  
Utbildningsansvarig: Signe Isaksson, 0703 - 94 34 99, signe@brinnandefrivillighet.se   

Erbjudande: 
Förutom coachning, råd och stöd för den egna verksamheten kan önskemål om speciella 

ämnesområden för utbildningen sändas in redan nu. 

 

Välkommen med din anmälan! 
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