Rødovre Frivilligcenter og Center For Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) holder kurset ’Få nye frivillige, som
bliver i foreningen’
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Kurset er gratis.
Kursets indhold:
Hvad stiller I op, når I mangler frivillige, ikke kan skaffe de rette til opgaverne eller har svært ved at
fastholde dem I har? På dette lokale grundkursus får I vidensbaserede redskaber til, hvordan I rekrutterer
frivillige, som bliver hos jer. Kurset bygger på CFSAs analytiske viden om frivillighed og vores mange
rådgivninger af foreninger, der savnede flere aktive frivillige.
På CFSA hører vi ofte, at det er særligt svært at rekruttere frivillige til bestyrelser og faste aktiviteter for
brugere og medlemmer. Og særligt i tiden under og efter corona, oplever flere, at det er blevet rigtig svært
at tiltrække nye frivillige og fastholde dem i foreningen. Men heldigvis kan I ændre meget med de rette
redskaber og viden.
Problemet er ofte, at de færreste får lagt en god plan eller klar strategi for deres rekrutteringsarbejde, som
derfor kan være forgæves. En målrettet og velovervejet kampagne er alfa og omega – ikke mindst i
perioder som nu.
På dette lokale kursus får deltagerne solid viden om, hvad der driver frivilliges motivation og engagement.
Vi gennemgår blandt andet viden fra CFSA’s seneste videnstema #4, som kan bidrage til at skabe en mere
strategisk og velovervejet tilgang til rekruttering af frivillige hos jer.
Underviseren præsenterer viden, inspiration og forslag til, hvordan I kan matche frivilliges forskellige
motivationsbehov og hvordan I fastholder deres engagement. Undervejs præsenteres en trinvis model og
konkrete redskaber, der gør jer klar til at gennemføre en effektiv rekrutteringsindsats fra start til slut.
Kurset præsenterer viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige, og hvordan I kan arbejde med at
systematisere og udvikle jeres rekrutteringsindsats og skabe motivation og engagement blandt jeres
frivillige.
Lokale kurser giver mulighed for at tilpasse indholdet til netop jeres deltagere.
Emnerne for dette kursus kan fx være:
•

Rekrutteringsprocessen og den gode handlingsplan

•

Den gode modtagelse

•

Det gode match mellem frivillige og opgaverne

•

Motivation og alt det der styrker engagementet

•

Værktøjer til rekruttering og fastholdelse af frivillige
Vi anbefaler, at deltagerne efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, som de bliver præsenteret
for på dagen. Det er med til at sikre, at de får et større udbytte af kurset.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er målrettet frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer, frivilligcentre, foreninger og
initiativer, som udfører frivilligt socialt arbejde. Deltagerne kan være ledere, konsulenter eller
koordinatorer for frivillige, som har brug for ideer, inspiration og redskaber til at systematisere og udvikle
deres arbejde med rekruttering og fastholdelse.
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