Inspirationsfolder
Foreninger i Gentofte Kommune

Skab netværk og fællesskaber
Få nye medlemmer og frivillige

Hvad:
Vær med til at skabe nye fællesskaber og netværk mellem nye
borgere med flygtningebaggrund og eksisterende medlemmer i
jeres lokale forening/klub.
Hvordan:
Der kan søges om økonomisk støtte igennem fonde og puljer.
Få hjælp og vejledning fra Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte til,
hvordan I organiserer og planlægger jeres aktiviteter, så de åbner
sig mod de nye medlemmer.
Hvorfor:
Ved at gøre en ekstra indsats for at tiltrække de nye borgere til
jeres aktiviteter, kan I både få nye medlemmer og nye frivillige og
samtidig give de eksisterende medlemmer en ekstra dimension i
foreningsfællesskabet.
Hvem:
De nye borgere med flygtningebaggrund (18 år og opefter)
kommer hovedsageligt fra Syrien, Iran, Eritrea og Afghanistan. Ca.
en tredjedel af dem er kvinder. Mange af de nye borgere er i gang
med et integrationsprogram og har en stram økonomi.
Få vejledningsmaterialet på www.frivilligcentergentofte.dk eller
ring på tlf. 39 40 46 48.

Eksempler:
 Søg om økonomiske midler til træner/underviser,
medlemskontingent, udstyr mv. inden igangsættelsen af et
initiativ, så initiativerne ikke udelukkende er afhængige af
frivillige kræfter. I er altid velkomne til at kontakte Gentofte
Kommune, DGI og de nationale fonde for hjælp til
ansøgningsprocedurer. Se vejledning om støttemuligheder.
 Tilknyt en fast træner/underviser, så der opnås stabilitet og
kontinuitet. Den ansvarlige skal have forståelse for den
baggrund, de nye medlemmer kommer fra.
 Planlæg det første møde - lær gerne deltagernes navne,
hvordan de udtales, vis rundt i foreningen og introducer til
centrale personer.
 Skab fællesskab og holdånd gennem holdtrøje, holdnavn,
håndtryk, kampråb.
 De usagte normer: Introducer de nye medlemmer for normer
og kutymer og fortæl om, hvad frivillighed er i jeres forening.
 Gør gerne brug af rollemodeller og buddy-ordninger.
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