YDELSESKATALOG
Foreningsudvikling og foreningsrådgivning 2017
Foreningskonsulenterne i Sport & Fritid støtter og rådgiver foreninger, projektmagere og andre med henblik på at fremme borgernes deltagelse i foreningslivet.

Hvad kan vi hjælpe din forening med?
Du eller din forening kan søge gratis hjælp, rådgivning og vejledning til integrationsarbejdet på fritidsområdet. Vi kan kort sagt hjælpe din forening godt i gang eller videre i jeres foreningsarbejde. Vi kan hjælpe dig
med en lang række foreningsudviklings- og rådgivningsaktiviteter:

Foreningsdrift
Oprettelse, ansøgning og
godkendelse som
folkeoplysende forening






Indledende møde med stiftere af nye foreninger
Vejledning i at udfylde ansøgningsskemaer
Hjælp til at læse foreningsvedtægter igennem
Vejledning i at afholde stiftende generalforsamling

Bestyrelsesarbejde











Hjælp til at definere bestyrelsens opgaver
Hjælp til at udarbejde en forretningsorden
Vejledning i at afholde generalforsamling
Vejledning i at organisere kontingentopkrævning
Information om budget og regnskab
Information om lokalebooking og Foreningsportalen
Hjælp til at udarbejde et årshjul for foreningen
Uddannelsestilbud gennem Aarhus i Forening
F.eks. Kassererkursus og Kom godt i gang som ny forening
Sparring og rådgivning i forhold til konkrete spørgsmål









Aktivitetsstøtte
Lokaletilskud
Sommerferieaktiviteter
Lederuddannelse
Den lokale udviklingspulje
Fritidspas for børn og unge
Kontingentstøtte hos DIF, DGI og Fritidspuljen

Information om kommunale
støtteordninger

Rekruttering og fastholdelse
Rekruttering og fastholdelse af
etniske minoriteter i foreningslivet





Rekruttering, uddannelse og
fastholdelse af frivillige med etnisk
minoritetsbaggrund i foreningslivet





Forældreinddragelse





Tilbud om procesforløb med udvalgte foreninger
Tilbud om kurser i foreningen
F.eks. Plads til forskellighed eller
Rekruttering af nydanske medlemmer
ForeningsMentor hjælper børn ind i foreningslivet
Henvise til relevante træner- eller lederuddannelser
Uddannelsestilbud gennem Aarhus i Forening
F.eks. Styrk foreningen og Klub Frivillig
Tilbud om kurser i foreningen – f.eks.
Fra medlem til frivillig
Tilbud om kurser i foreningen – f.eks. Forældre på banen
Tilbud om procesforløb med udvalgte foreninger
Vejledning i forældreinddragelse gennem f.eks. sociale
aktiviteter i foreningen

Nye foreningsaktiviteter
Nye aktiviteter i foreningen






Rådgivning i forbindelse med opstart af nye aktiviteter
f.eks. i forhold til at organisere aktiviteten og rekruttere
trænere og nye medlemmer
Hjælp til at etablere samarbejde med andre foreninger
med henblik på nye aktiviteter
Hjælp til organisere aktiviteter for nye målgrupper

Idéudvikling og opstart af
integrationsindsatser
i foreningslivet





Tilbud om konsulentbistand i forbindelse med udvikling af
nye idéer
Hjælp til at etablere partnerskaber eller samarbejder
Vejledning i fundraising

Overblik over fonde og puljer



Få overblik over fonde og puljer på vores hjemmeside

Ferieaktiviteter i de udsatte
boligområder






Organisering og koordinering af lokale ferieaktiviteter
Etablering af lokale samarbejder om ferieaktiviteter
Information om støttemuligheder
Deltagelse i Fed Ferie i Globus1 i vinter- og efterårsferien

Nye samarbejdspartnere
Samarbejde mellem skoler,
heldagsskoler og SFO om
inddragelse af foreningslivet



Kontaktpersoner og netværk i de
udsatte bydele







Hjælp til opstart af samarbejder mellem foreninger og
skoler
Hjælp til at etablere længerevarende partnerskaber
Hjælp til overblik over relevante samarbejdspartnere i de
udsatte bydele
Indgang til de lokale lederråd i følgende bydele:
Viby Syd, Frydenlund, Vejlby Vest, Bispehaven,
Langkærparken, Skovgårdsparken og Trigeparken

Samarbejde med boligsociale
indsatser



Sparring i forhold til at inddrage det lokale foreningsliv i
de boligsociale indsatser

Partnerskaber på tværs af
foreningslivet, kommunen
og evt. andre aktører
Samarbejde med kommunen om
modtagelse af nyankomne flygtninge i det lokale foreningsliv




Hjælp til at etablere partnerskaber
Hjælp til at formulere parterskabsaftaler



Hjælp til at integrere flygtninge på eksisterende hold i foreningerne samt hjælp til at iværksætte aktiviteter for
flygtninge i lokalområderne
Pulje til flere flygtninge i foreningslivet
Henvisning til Fritidspuljen, DGI og DIF




Hvor finder du os?
Vi er to foreningskonsulenter i Sport & Fritid, som sidder på N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C.
Du er velkommen til at kontakte os enten via email eller telefon, hvis du ønsker besøg i dit lokalområde.

Heidi Lytje Oehlers
e-mail: hlo@aarhus.dk
Mobil 51 57 53 48

Henriette Gaardbo
e-mail: henga@aarhus.dk
Mobil 29 20 40 10

