Vi tror på engagemangets positiva kraft och att man mår bra av
att engagera sig för saker man tror på.
Förutom att Du själv mår bra kommer ditt engagemang dessutom
både enskilda medmänniskor och samhället i stort tillgodo.
Att engagera sig i Frivillig i Göinge innebär att Du bidrar till att
saker och ting blir bättre i ditt närsamhälle!
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Du kan göra skillnad
Information om utvecklingsprojektet Frivillig i Göinge,
och om hur Du kan bidra till samverkan mellan
kommunen, näringslivet och den idéburna sektorn

Frivillig i Göinge är ett nätverk
för frivilligsamverkan i Östra Göinge Kommun
Följ projektet på facebook: Frivillig i Göinge
Kontakt: Lena Svensson
044-775 6587
Maria Görnebrand
044-775 6586

Företag
frivilligigoinge@gmail.com
lena.svensson@ostragoinge.se
maria.gornebrand@ostragoinge.se

Du som företagare kan göra skillnad
Ett sätt att stödja och uppmärksamma det ideella
engagemanget är att sponsra FRIVILLIGPASSET.

Vi vill veta vad Du tycker
Hur tänker Du kring samverkan mellan det
offentliga, näringslivet och föreningslivet?

FRIVILLIGPASSET delas ut till aktiva frivilliga inom
kommunens ansvarsområde, som har ett pågående uppdrag
och som har gått frivilligutbildning och har avgett ett
tystnadslöfte.
Insatserna kan ske genom en förening eller som enskild
frivillig, och kommunen stödjer de engagerade som idag finns
t ex inom äldreomsorgens område eller som faddrar till
nyanlända.
Vår förhoppning är att fler samarbeten kommer att uppstå
framöver, t ex inom skolan.

Har Du idéer kring hur man kan stärka och
synliggöra ideellt engagemang?

Vi har tills idag utbildat ca 70 frivilliga som har passet.
Vi utbildar fler löpande, och antalet Frivilligpass kommer att
öka framöver.

Vi berättar gärna mera om hur Du och
ditt företag kan göra skillnad!

Frivilligpasset är ett inplastat årskort, i storlek som ett
visitkort, med namn och ett registreringsnummer. Där finns
också vår logga ”Frivillig i Göinge” som ni ser i foldern.
Samma logga kommer ni att få för att sätta upp i er butik för
att kunna visa att ni är med och stödjer frivilligengagemanget
i Östra Göinge Kommun och påminna de frivilliga om att ni är
med i samarbetet.

Välkommen att kontakta oss för bokning av tid:

Vi samlar de aktiva frivilliga två gånger per år för fortbildning.
Då uppdaterar vi informationen om Frivilligpasset, dvs vilka
företag som är med.
Vi lägger ut informationen om vilka företag som är med i
samverkan på kommunens hemsida, samt ger information
om Frivilligpasset på alla frivilligutbildningar.

Vill Du veta mera om projektet,
frivilligarbete, frivilligcentraler eller
frivilligpasset?

Lena Svensson
044-775 65 87
Maria Görnebrand 044-775 65 86

