Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige
organisasjoner. Vi jobber for å styrke sivilsamfunnet
gjennom å utvikle frivillighetspolitikken og bedre
organisasjonenes rammevilkår.
Frivillighet Norge har over 280 medlemsorganisasjoner fra
alle felt innen frivillig virksomhet. Til sammen representerer
Frivillighet Norge flere millioner individuelle medlemskap
og over 50 000 lag og foreninger over hele landet, og er
frivillighetens kompetansebase, talerør og dialogpartner for
myndighetene.

Andre tilbud i inkluderingsarbeidet til
Frivillighet Norge:
Workshop om inkludering i frivillige organisasjoner
Møteplasser og konferanser
Råd om samarbeid mellom organisasjoner
Utlån av utstillingen Portrett av endring
Kurs for små og nystarta organisasjoner
Nyhetsbrev med aktuell informasjon
Kontakt oss for en prat om inkludering i frivillig sektor.
Knekk inkluderingskoden. Inspirasjonsbank for mangfold i
frivilligheten. www.inkluderingskoden.no

Frivillig sektor

Gi lyd – om mangfoldig frivillighet. Samfunnsside på
Facebook om Frivillighet Norge
http://www.facebook.com/mangfoldigfrivillighet

Frivilligheten skaper identitet og fellesskap mellom
mennesker. Den øker sosial kapital og er viktig som
kunnskapsformidler og kulturbærer. Gjennom frivilligheten
skapes forståelse og toleranse i menneskers møte med
hverandre, og det er her samfunnets kulturelle grunnlag blir
lagt.

På hjemmesiden vår finner dere mer informasjon og mye
nyttig materiell, blant annet informasjonsmøtet som
elektronisk lærepakke.
www.frivillighetnorge.no

Kontaktinformasjon
Frivillighet Norge
Postadresse: Postboks 6832, 0130 Oslo
Besøksadresse: St. Olavsgate 25, 0166 Oslo
For bestilling av informasjonsmøte ta kontakt med:
Ida Marie Holmin
ida@frivillighetnorge.no
21 56 76 50

Inkluderingsarbeidet i Frivillighet Norge er støttet av IMDi
Frivillighet Norge, april 2015
Foto framside: Gisle Bjørneby
Foto innside: Bilde fra medlemsorganisasjon

Noen sitater fra deltakere:
”I frivillige organisasjoner kan man bli kjent med andre”
(elev ved Tromsø voksenopplæringssenter).
”Man kan få lære noe nytt hvis man er medlem i en
organisasjon” (beboer på Tangen asylmottak).
”Jeg fikk mye informasjon om hvordan man kan drive en
frivillig organisasjon” (medlem i en minoritetsorganisasjon i
Trondheim).
Tilbakemeldingene vi får viser at deltakerne får en øket
bevissthet om norsk organisasjonsliv som en viktig
sosial møteplass og samfunnsarena. Mange spørsmål
vi får i løpet av møtet, vitner om et stort behov for
informasjon om hvordan man kan delta.

Bestill et
informasjonsmøte fra
Frivillighet Norge

Hva gjør folk etter
skolen og jobben?

Hva er et informasjonsmøte og hvem er det for?

Informasjonsmøter for minoritetsorganisasjoner

Veiledning til arrangør

Målet med informasjonsmøtene er å informere
minoritetsbefolkningen i Norge om den viktige rollen
frivillige organisasjoner spiller i samfunnet.
Frivillige organisasjoner har høy tillit i befolkningen og er
våre viktigste sosiale fellesskap, de løser mange viktige
samfunnsoppgaver, er talerør for interessegrupper og er
spennende arenaer for læring og livsutfoldelse.

Minoritetsorganisasjoner er gjerne interessert i litt annen
type informasjon enn enkeltpersoner. Vi samarbeider gjerne
med organisasjonene om hva som passer og hvordan
informasjonsmøtet kan planlegges og gjennomføres på en
enkel måte.

Informasjonsmøtet kan gjerne inngå som en del av et større
arrangement. Egnet antall deltakere er mellom 15 og 20
personer. Informasjonsmøtene er gratis og vi kommer dit
dere er1. Dere må beregne minst en måneds bestillingstid.

Informasjonsmøtet finnes også som elektronisk
lærepakke på våre hjemmesider.
Vi holder informasjonsmøter for:







Minoritetsorganisasjoner
Skoler og
voksenopplæringssentre
Asylmottak
Innvandrerråd
Næringsforeninger
Arrangementer der vi treffer
minoritetsbefolkningen.

Vi er åpne for forslag om nye arenaer og deltakergrupper.

Gjennom informasjonsmøtene våre ønsker vi å:





Øke kunnskapen om frivilligheten og
frivillighetens særegne betydning i Norge.
Å avmystifisere aktiviteten i de frivillige
organisasjonene.
Øke bevisstheten rundt hva som regnes som
frivillig aktivitet.
Å inspirere og motivere til deltakelse

Vi tar opp temaer som:






Hva kjennetegner frivillighet i Norge?
Hva er en frivillig organisasjon?
Hvilke frivillige organisasjoner finnes i Norge?
Hvem kan bli med og hvordan?
Hva får man igjen for å
engasjere seg?

For oss er det spennende å holde informasjonsmøter for
minoritetsorganisasjoner fordi vi da kan gå litt dypere inn
på tema som handler om å drive en organisasjon.
Vi opplever at minoritetsorganisasjoner har nytte av å bruke
informasjonsmøtene våre som ledd i å skolere
medlemmer om den frivillige sektoren de er en del av.

Hva får dere fra oss?

:: Informasjonsmøte som varer fra 1-2 timer.
:: Instruktør fra vårt skolerte instruktørkorps.
:: Faglig innhold som består av en power-point presentasjon
og dialog med deltakerne.
:: Brosjyren Vafler og vårruller (finnes på 13 språk 2).
:: Råd om organisering av informasjonsmøtet og
forberedelse av deltakerne.
:: Mal for invitasjon til informasjonsmøte.

Hva ber vi om?
Inkludering i frivillig sektor
Frivillighet fins overalt, men er ikke lik overalt. Det kan ta
tid å finne fram i den norske frivilligheten for den som er ny
i landet eller har lite erfaring fra deltakelse i frivillige
organisasjoner.
I Norge har vi de siste tiårene fått en spennende framvekst
av minoritetsorganisasjoner. Minoritetsbefolkingen tar
aktivt del i frivillig sektor. Flere kunne deltatt om de hadde
fått informasjon. Frivillige organisasjoner i Norge trenger å
komme i kontakt med nye grupper.
Frivillighet Norges inkluderingsarbeid har to gjensidig
forsterkende mål:
 å bidra til et større etnisk mangfold blant
medlemmer og aktive i de frivillige
organisasjonene
 å bidra til at flere minoritetsorganisasjoner
inkluderes i organisasjonsfellesskapet
Informasjonsmøter for minoritetsbefolkningen om
frivilligheten i Norge er et av tiltakene i vårt
inkluderingsarbeid, som skal bidra til at alle som ønsker det,
skal få delta.

:: Kontaktperson (navn, e-post, mobiltelefon).
:: Dere skaffer lokale og god veibeskrivelse.
:: Tilgang til pc og prosjektor.
:: Informasjon om deltakerne/arrangementet (hva slags
gruppe det er, norsknivå, hvilke språk som er representert
i deltakergruppen).
:: At dere gir oss beskjed dersom dere velger å bruke tolk.
:: Kontaktpersonen må være tilgjengelig før møtet starter, ta
imot instruktøren og selv delta på informasjonsmøtet.
:: At deltakerne fyller ut evalueringsskjema og at
kontaktperson gir oss en tilbakemelding på besøket vårt.

Fra voksenopplæringssentre og institusjoner ber
vi i tillegg om:

:: At dere inviterer lokale lag og foreninger til å gi en kort
presentasjon av sine aktiviteter i løpet av
informasjonsmøtet, evt. i forkant eller etterkant.
:: At deltakerne har blitt forberedt på hva som skal skje og
at dere har snakket litt om frivillighet før møtet.
:: At dere finner ut om noen blant deltakerne har erfaring
fra frivillighet og om de kan fortelle litt om dette i møtet.
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Med forbehold om finansiering og ledig kapasitet.
Engelsk, norsk, somali, tigrinja, vietnamesisk, russisk,
spansk, urdu, dari, arabisk, tyrkisk, polsk, fransk
2

