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Fredag den 30. september 2016

En dag der summer af liv og initiativ...

Hver dag knokler frivillige i sportshallen, spejderhytten,
på værestedet, i boligområdet, på plejehjemmet og
mange andre steder. De medvirker bl.a. til at vores børn
får en aktiv fritid, de ældre et mindre ensomt liv og
socialt udsatte en lidt nemmere hverdag. De frivilliges
store og vigtige engagement fortjener at blive anerkendt,
fejret og vist frem. Derfor blev Frivillig Fredag –
Danmarks nationale frivillighedsdag sat i verden.
Dagen skal skabe liv og aktivitet i hele landet med
det formål at fejre, anerkende, udvikle og ikke mindst
vise den store betydning, som frivilligt arbejde har for
sammenhængskraften i det danske samfund. Overalt
kommer det til at summe af liv og initiativ – og alle
kan være med: Virksomheder, vuggestuer, plejehjem,
kommuner, frivillige foreninger, borgernetværk,
frivilligcentre og ministerier.
Frivillig Fredag blev etableret i forbindelse med det
Europæiske år for frivilligt arbejde i 2011. Det er Socialog Indenrigsministeriet der står bag Frivillig Fredag og
Frivilligrådet varetager den nationale koordinering (se
www.frivilligraadet.dk).
Frivillig Fredag falder altid på den sidste fredag i
september, men brug gerne ugen op til dagen til
arrangementer. Det er lokale aktører, der står for
aktiviteterne på Frivillig Fredag rundt omkring i landet.
Det er især frivilligcentre, kommuner og foreninger
der er hovedkræfterne bag de lokale arrangementer,
men også uddannelsesinstitutioner, borgergrupper,
områdeløftprojekter, mv. afholder lokale Frivillig Fredag
aktiviteter.

De foregående års Frivillige Fredage har budt på et
væld af forskellige og fantastiske aktiviteter. Elever
gjorde gode gerninger i deres lokalområder, politikere
og embedsmænd var i praktik i frivllige foreninger og
butikker udlånte deres udstillingsvinduer til foreninger.
I mange byer blev der afholdt frivilligmarkeder, andre
steder gik frivillige i optog gennem gaderne, eller blev
fejret med fester og prisuddelinger.
Du kan finde mange flere eksempler på aktiviteter på
hjemmesiden www.frivilligfredag.dk
Her kan du også finde Frivilligrådets konceptbeskrivelser,
der kommer med bud på hvordan forskellige aktører
kan deltage på Frivillig Fredag. Der er fx koncepter
målrettet virksomheder, skoler, lokalsamfundsaktører og
kommunalpolitikere.

Ring eller skriv for mere
information:
Katrine Tonboe Jacobsen
ktj@frivilligraadet.dk
Tlf.: 61 96 00 03

