
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!  

Frivillig i Göinge är ett nätverk  

för frivilligsamverkan i Östra Göinge Kommun  

Följ oss  på facebook: Frivillig i Göinge

Kontakt: Therese Oleskog 044-775 6587

Maria Görnebrand 044-775 6586      

therese.oleskog@ostragoinge.se 
maria.gornebrand@ostragoinge.se 

Du kan göra skillnad 
Information om nätverket Frivillig i Göinge, 

och om hur Du kan bidra till samverkan mellan 

kommunen, näringslivet och den idéburna sektorn 

Förening 

http://www.facebook.com/pages/Frivillig-i-G%C3%B6inge/124670887610842


Din förening kan göra skillnad 

Föreningar och organisationer drivs av idéer, inte av 
ekonomisk vinning. 

När människor engagerar sig i frågor som rör deras 
närsamhälle stärks både individerna, organisationerna och 
samhället. 

I projektet har vi som uppdrag att hitta sätt att stärka det 
frivilliga sociala arbetet, och att lyfta fram de behov som finns 
inom till exempel förskola, skola, integration och 
handikappomsorg.  

Inom äldreomsorgen sker redan idag ett stort antal frivilliga 
insatser, men det finns även där utrymme för fler insatser. 

Samtidigt som allt fler blir allt äldre, står många utanför 
arbetsmarknaden och särskilt unga får allt svårare att komma 
in.  

Vi ser en möjlighet i att öka sitt sociala nätverk och att bättra 
på sitt cv genom att göra en frivillig insats i en förening, eller i 
samverkan med kommunens verksamheter. 

En del i projektet är att bolla idéer och tankar kring hur en 
frivilligcentral skulle kunna vara utformad i Östra Göinge 
kommun. 

Vi vill veta vad ni tycker 

Hur tänker ni kring samverkan mellan det 
offentliga, näringslivet och föreningslivet? 

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

Vill ni veta mera om projektet, frivilligt socialt 
arbete eller frivilligcentraler? 

Vi kommer gärna till föreningarna på Din ort! 

Välkommen att kontakta oss för bokning av tid: 

044-775 6587Therese Oleskog
Maria Görnebrand           044-775 6586




