FRIVILLIGBØRS AARHUS 2016
SKAB MERE VÆRDI - SÆT RESSOURCERNE FRI

FRIVILLIGBØRS - OPBYGGER KAPACITET, MEDBORGERSKAB OG SOCIAL KAPITAL
HVAD
FrivilligBørs refererer til en moderne
møde og markedsplads, hvor byens
aktører kan lære hinanden at kende, og
hvor de via et kreativt, intensivt og
struktureret event kan indgå nye
samarbejder og partnerskaber om at
give borgerne et endnu bedre tilbud.

HVORDAN
FrivilligBørsen er en møde- og
markedsplads, hvor deltagerne handler
aftaler om at dele deres ressourcer med
andre. For eksempel lokaler, viden,
hjælp o.l. Uden penge imellem.

Foto fra FrivilligBørs i Esbjerg, forår 2016

Ved en kort, kreativ faciliteret proces
mødes deltagerne og indgår konkrete
aftaler om samarbejde og
partnerskaber. Eneste overskrift for
aftalerne er, at det skal gavne byens
socialt udsatte, sårbare, syge og
handicappede borgere, der har behov
for lidt ekstra støtte til livet.

HVORFOR
Der tales meget om at samarbejde på
tværs af sektorer – men det kan være
en udfordring at komme igang.
Det vil vi lave om på. Der er brug for at
alle tager del i det fælles ansvar for at
gøre det endnu bedre for de
mennesker, der dagligt modtager
tilbud i offentligt og frivilligt regi.
Ofte ved vi ikke hvor vi kan få hjælp til
det vi lige står og mangler, eller at
andre kan bruge det vi selv har.
FrivilligBørs tilbyder en ramme for at
dele ressourcerne smartere – en slags
social deleøkonomi, der styrker den
lokale handlekraft, og opbygger social
kapital og aktivt medborgerskab.
HVEM
Deltagerne
er
byens
socialt
engagerede aktører, der vil dele deres
ressourcer til gavn for borgerne:
 Virksomheder
 Kommunale arbejdspladser
 Frivillige sociale foreninger
 Borgere

TID OG STED
FrivilligBørs Aarhus 2016 foregår tirsdag
den 27. september fra kl. 17-19 med
efterfølgende networking og let
servering.

Det foregår i Foyeren på GODSBANEN

BØRSKATALOG
Deltagerne har forud for dagen
forberedt sig ved at beskrive, hvad de
kan tilbyde andre – og hvad de kunne
ønske sig af hjælp fra andre. Disse input
samles i et børskatalog, der distribueres
til deltagerne forud for arrangementet,
så man kan forberede sig på at handle
børsaftaler. Jo flere, jo bedre.

TILMELDING
Man tilmelder sig via
Mail: post@frivilligcenteraarhus.dk
Telefon: 60 245 266
Man forbereder sin deltagelse ved
konkret at beskrive, hvad man tilbyder,
og hvad man ønsker hjælp til af andre.
KOM OG STYRK DIN BYS SOCIALE
KAPITAL – sammen skaber vi mere
værdi og bruger ressourcerne smartere.
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YDERLIGERE INFORMATION
Ring til Mette Slot på telefon 60 245 266
eller send hende en mail på
MS@frivilligcenteraarhus.dk
Du er også velkommen til at kigge forbi
Frivilligcenter Aarhus i Grønnegade 80.1

På børsen handles der aftaler på livet
løs med lysten til at gøre en forskel og
hjælpe andre til det, de lige står og
mangler.

FRIVILLIGBØRS er et koncept, der vinder indpas i Danmark fordi det er en virksom metode til at opbygge kendskab og lokal sammenhængskraft ved at styrke
den sociale kapital. Det gøres ved for at gøre en endnu større forskel for mennesker, der trænger til lidt ekstra for at holde balancen i livet. Konceptet
kommer fra Holland og England, hvor de med succes har vist sig

