Ingerfairs

FRIVILLIGKOORDINATORUDDANNELSE
MODUL 3

Det nødvendige generationsskifte – vil kommende
generationer fravælge din organisation?

FRIVILLIGKOORDINATORUDDANNELSEN
MODUL 3

PROGRAM (BEGGE DAGE)

I 1849 blev det moderne danske civilsamfund født sammen med vores Grundlov,
men er tiden ved at løbe fra vores klassiske måde at organisere frivillige på?

•

FAKTA-TJEK OM KOMMENDE GENERATIONER
Hvor store er de, og hvilke krav stiller de til frivillige organisationer?

Kommende generationer kommer til at stille helt andre krav end dem, vi er vant til,
som udfordrer ’plejer’, forventningen om loyalitet, og som ønsker indflydelse fra
dag 1.

•

FRA ORGANISERINGSMODEL TIL ORGANISERINGSPROCES
Lær hvordan du arbejder med den sporadiske og entreprenante frivillighed og
samtidig bevarer kontinuiteten i jeres arbejde.

Sammen med andre tidligere kursister på vores Frivilligkoordinatoruddannelse dykker du ned i, hvordan tendenser påvirker fremtidens frivillighed. Vi undersøger om
der vil være færre frivillige, og hvordan vi allerede nu kan begynde at fremtidssikre
vores organisation.

•

REKRUTTERING AF FORSKELLIGE GENERATIONER:
Hvor finder du dem, og hvordan fanger du deres opmærksomhed?

•

NÅR ORGANISATIONEN IKKE LÆNGERE EJER DE FRIVILLIGE!
Sådan skaber du gode rammer hvor frivillige arbejder for jeres mærkesag.

•

SÅDAN DESIGNER DU MIKRO-HANDLINGER FOR ORGANISATIONENS
POTENTIELLE FRIVILLIGE.

•

SÅDAN SKABER DU SMÅ RUM FOR EKSPERIMENTER MED NYE LØSTKOBLEDE ORGANISERINGSFORMER I DIN ORGANISATIONS ’PLEJERKULTUR’.
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PRAKTISK
INFORMATION
TID
Dag 1: D. 13. oktober ´22, kl. 09.00-15.30
Dag 2: D. 1. november ´22, kl. 09.00-15.30

UNDERVISERE

FREDERIK C. BOLL, adm. direktør i og stifter af Ingerfair. Uddannet sociolog. Til
daglig løser Frederik en række forskellige undervisnings- og rådgivningsopgaver i
foreninger, frivillige organisationer og kommunale institutioner. Blandt andet udviklingsprojekter om generationsudvidelse i store danske foreninger.
Frederik er forfatter til bøgerne ”Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?”, ”Sådan skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker der virker”, ”Sådan leder du frivillige” og ”Samskabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder”.

STED
SoHo, Flæsketovet 68, 1711, København V
TILMELDING
Tilmelde dig ved at sende en mail til tilmelding@ingerfair.dk
og oplys: Navn, organisation og dine kontaktoplysninger,
samt hvem vi skal sende faktura til (evt. EAN-nr og
referencetekst, hvis din organisation har et sådan).

MARIE B. HOLDT, chefkonsulent i Ingerfair. Hun har godt 20 års erfaring i arbejdet
med frivillige og har specialiseret sig i kommunikation og rekruttering af frivillige.
Hun har stor erfaring med at skabe succesfulde organisationsændringer fra hendes
arbejde i Danmark og England og er sparringspartner for forskellige organisationer,
der ønsker at skabe bæredygtige frivilligmiljøer.
Marie er forfatter på bogen ”Samskabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele og
fremgangsmåder”, ”Sådan bruger du kultur og kommunikationsanalyser til at skabe
et bæredygtigt frivilligmiljø” og ”Sådan rekrutterer du frivillige”.

PRIS
Tilmeld dig inden 1. februar 2022 og få pladsen til
5.000 kr. ekskl. moms.
Normal pris 6.250 kr. ekskl. moms.
Prisen er inklusive forplejning.
Modul 3 er kun for tidligere deltagere på
Frivilligkoordinatoruddannelsen.
www.ingerfair.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.
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