NGO AKADEMIET

- din organisations online klasselokale til frivillige

Vi bygger et klasselokale til din organisation, så I kan tilbyde
kompetenceudvikling – kompetent, hurtigt og praksisorienteret
til jeres frivillige.

AKADEMIET

ET ONLINE
KURSUSPROGRAM
DESIGNET TIL
FRIVILLIGE
ORGANISATIONER
OG FORENINGER

•

Hjælp dine frivillige med praktiske redskabskurser, få lagt en god opgave-introduktion til nye frivillige eller gør dine frivilliggrupper selvkørende – udnyt de mange muligheder i vores online kursusprogrammer.

Mere end 9 ud af 10
er tilfredse med vores indhold
og design af online kurser

•

Bestyrelsesuddannelser, lederkurser og
rekruttering af frivillige – din organisation
kan træne de frivillige i mere avancerede
opgaver i vores online kursusprogrammer.

•

Din organisation kan få skræddersyet sit
eget undervisningsunivers og få rådgivning,
praktisk og teknisk hjælp til at designe egne
kurser.

•

Alt er forberedt for din organisation,
supporten sidder klar, og du skal blot sende
et link til dine frivillige.

PRAKTISKE INFORMATIONER
SÅDAN FOREGÅR DET
Du abonnerer på et klasselokale i NGO Akademiet. Klasselokalet designer vi til din organisation, så bl.a. jeres logo vil
være på siden.
Vi kan designe klasselokalet med alle de kurser, I har brug
for, og vi kan løbende tilføje flere.
Når klasselokalet er klart, sørger vi for, du får et tilmeldingslink til dine frivillige, introduktionsmaterialer og kontaktoplysninger til vores support. Så kan du invitere alle dine
frivillige til at deltage i ét eller flere af de kurser, der ligger i
dit klasselokale.
Gør det til en særlig lærerig oplevelse og tilføj livesessioner,
så deltagerne kan få svar på spørgsmål, sparring på deres
problemstillinger og idéer.
PRIS
Oprettelse og adgang til og med 30.9.22; 1.000 kr. ekskl.
moms.
PRISPAKKE A
Inspirationsoplæg fra vores bagkatalog; 500 kr ekskl. moms.
Det kan eksempelvis være:
• Den ekstraordinære frivillighed i ekstraordinære tider
• Derfor slår rekruttering af frivillige fejl
• Det gode bestyrelses arbejde
• Eventfrivillighed i Coronatider
• Foreningskonsulentens rolle
• Frivilliges arbejdsmiljø
• Frivillige fra fem generationer
• Frivilligkoordinering som faglighed

Vi tager forbehold for ændringer.

• Frivilligstrategier
• Generationsskifte eller generationskløft?
• Hvor går grænsen mellem frivillige og ansatte?
• Ledelsens betydning for den enkeltes trivsel
• Online generalforsamlinger
• Pas på de frivillige ildsjæle
• Samarbejde mellem generationer i frivilligheden
• Samfundets udvikling og nye former for engagement
• Samskabelse i lokalsamfundet
• Sådan bruger du de sociale medier til at engagere flere
• Sådan rekrutterer du frivillige gennem lokalavisen

PRISPAKKE A, B OG C INKLUDERER
• Mulighed for at se eller gense undervisningen frem til abonnementets udløb.
• Mulighed for tilkøb af livesessioner med underviseren og de
andre deltagere.
• Op til 100.000 brugere af klasselokalet.

PRISPAKKE B
Kursusmoduler fra vores bagkatalog; 1.500 kr. ekskl. moms. Det
kan eksempelvis være:

KONTAKT OS
Er du nysgerrig på, hvad det koster for jeres organisation at få et
klasselokale, eller vil du gerne se en demonstration, så kontakt
os på ingerfair@ingerfair.dk.

• De dovne bestyrelser – hvordan du skaber en velfungerende
bestyrelse
• Ledelse af frivillige
• Ny som leder af frivillige
• Online facilitering
• Produktion af online kurser
• Rekruttering af frivillige
Kursusmodulerne indeholder:
• Forslag til hjemmeopgaver.
• Redskaber til fri download på alle kurser.
PRISPAKKE C
Skal vi lave et special-produceret kursus til netop din organisation eller forening? Vi designer kurset i samarbejde med jer
og stiller en underviser til rådighed; priser fra 3.000 kr ekskl.
moms.

PRISPAKKE D
Skal vi hjælpe jer med at få jeres eksisterende fysiske kurser
tilpasset et online kursusformat, optage og redigere det? Priser
fra 8.000 kr ekskl. moms.

OM INGERFAIR SOM STÅR BAG NGO AKADEMIET
Ingerfair er en højt specialiseret konsulentvirksomhed inden for
professionalisering af arbejdet med frivillige og samarbejder
mellem civilsamfundet og det offentlige. I Ingerfair har vi altid
haft den vision, at arbejdet med frivillige anerkendes som den
særlige faglighed, det er. En af vores styrker er, at vi til daglig
løser en bred vifte af opgaver for både store og små foreninger
samt i det offentlige på forvaltnings- og institutionsniveau.
På den måde har vi et bredt kendskab ’hele vejen rundt om
bordet’.
Læs mere om vores arbejde og faglige materialer på
www.ingerfair.dk

