Om Frivilligcenter Fredericia
Introduktion:
Frivilligcenter Fredericia er en paraplyorganisation for det frivillige sociale arbejde i Fredericia Kommune.
Vi arbejder målrettet for at støtte, synliggøre og udvikle det frivillige sociale foreningsliv - og på den måde styrke
indsatsen for sårbare og udsatte mennesker i Fredericia Kommune.

Frivilligcenteret har mange års erfaring, indgående kendskab til frivilligområdet og et stort netværk i
kommunen, med lokale virksomheder og i lokalbefolkningen.


Vi understøtter foreningernes arbejde ved at tilbyde lokaler, kurser, netværk, rådgivning, støtte til
opstart, synlighed og facilitering af samarbejde.



Vi udvikler frivilligheden ved at deltage i og drive udviklingsprojekter, som handler om nye typer
engagement og medborgerskab.



Vi bygger bro mellem foreningsliv, erhvervsliv og kommune - og hjælper nye samarbejder i gang.



Vi hjælper byens borgere med at blive frivillige i den helt rigtige forening - eller at finde det helt
rigtige foreningstilbud.



Vi skaber overblik og synlighed, både digitalt og i den virkelige verden - så det bliver nemt og
tilgængelig for både borgere og samarbejdspartnere at engagere sig.

Frivilligcenter Fredericia er en medlems- og brugerforening, der varetager vores ca. 90 frivillige foreningers
interesser både i det daglige og på et mere strategisk niveau.
Vi er organiseret således, at vi har en bestyrelse, der findes gennem vores generalforsamlinger.
Derudover har vi en strategi, der styrer vores arbejde og i det daglige er med til at definere hvilke valg vi
tager, og hvordan vi prioriterer vores arbejdskraft.
Frivilligcenterets faste medarbejdere har erfaring med indsatsen indenfor frivillighed, socialt udsatte,
medborgerskab, og forenings- og projektstøtte.

Ansatte:
Louis Lindholm
Centerleder
Tlf. 7210 6771 / 2120 9614
E-mail: louis.lindholm@fc-fa.dk

Charlotte Stenør Mikkelsen
Sekretær
Tlf. 7210 6772
E-mail: post@fc-fa.dk

Daglig ledelse.

Administrative opgaver.

Kristine Petersen (projektansat)
Projektkoordinator
Tlf. 2072 2413
E-mail: projektmedarbejder@fc-fa.dk
Projektkoordinator Projekt Grow Your Life, frivilligkoordinator (bindeled mellem Frivilligcenteret og Din
Indgang).

Peer Skovlund Hansen (flexjob)
Grafiker
E-mail: pr@fc-fa.dk
Grafiske opgaver ad hoc.

Frivillige i Frivilligcenterets Husgruppe:
Lis / onsdag efterm.

Telefonpasning, opdatering af info.skærm, vande blomster hver
uge, forefaldende opg. Frivilligcenterets sikkerhedsrepræsentant.

Tage / tirsdag form.

Pasning af udendørsarealer og kælder samt ad hoc hjælp ved
arrangementer.

Inge-Lise / tirsdag form.

Telefonpasning, frivilligjob-mappen, jævnlig oprydning på alle
opslagstavler og brochurereoler, makulering, forefaldende opg.

Niels-Erik / onsdag form.

Telefonpasning, IT, hjemmeside, medlemskartotek, lokalebooking,
afkalkning af kaffemaskiner og opvasker, forefaldende opg.

Liv Christina /onsdag efterm.

Telefonpasning, forefaldende opg.

Else / torsdag form.

Telefonpasning, fylde toiletpapir og kopipapir op, skifte
håndklæder, forefaldende opg.

