Kære Inga og Marianne
I Frivilligrådet er vi i gang med et projekt omkring lokale frivilligråd, hvor et af formålene er at skabe en tættere
kobling mellem den lokale og nationale frivillighed. I den forbindelse vil jeg, som projektleder på projektet, gerne
ud og besøge nogle af de lokale frivilligråd, for at få en større indsigt i jeres arbejde.
Jeg vil derfor høre, om der er mulighed for, at jeg kan deltage på et af de kommende møder i Vesthimmerland
Frivilligråd?
Jeg forestiller mig, at I både kan fortælle lidt om, hvad I laver, og det samme kan jeg gøre i forhold til, hvad vi
arbejder med i Frivilligrådet.
Derudover er jeg på baggrund af en kortlægning af de lokale frivilligråd ved at skrive nogle anbefalinger til de
lokale frivilligråd, som jeg gerne vil bruge besøget til at få jeres feedback på. Jeres kommentarer og input vil
blive inddraget i vores videre arbejde med anbefalingerne.
Jeg synes, at det kunne være rigtig spændende, hvis jeg kunne få lov til at sidde med til hele mødet, så jeg kan
se, hvordan sådan et møde foregår og høre, hvad der optager jer lige nu. Men alt dette kan vi snakke nærmere
om, hvis I har lyst til, at jeg kommer på besøg.
Jeg ser frem til at høre fra jer, og I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål.
Nedenfor kan I læse mere om projektet:
Frivilligrådets projekt om lokale frivilligråd skal understøtte en stærkere kobling til og afsæt i den frivillige sociale
sektor samt en mere lokalt rodfæstet rådgivning af regeringen og Folketinget. Frivilligrådet arbejder derfor for at
få en tættere kobling til de lokale frivilligråd i form af løbende dialog, netværk og erfaringsudveksling. Desuden
vil Frivilligrådet i dialog med kommuner og det lokale foreningsliv arbejde for, at flere kommuner etablerer lokale
frivilligråd, der kan forstærke den lokale dialog og inddragelse af den frivillige sektor i en kommunalpolitisk
kontekst.
Projektperioden løber fra 2018-2021. Første del af projektperioden anvendes til at få en større viden om de
eksisterende lokale frivilligråd bl.a. gennem interviews og besøg hos de lokale frivilligråd. Dernæst igangsættes
en række aktiviteter bl.a. en konference for lokale frivilligråd og frivilligkonsulenter med fokus på
erfaringsudveksling. Frivilligrådet udvikler desuden informationsmateriale og anbefalinger til lokale frivilligråd
med det formål at understøtte de eksisterende frivilligråd og inspirere til, at flere kommuner opretter et
frivilligråd.
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