Lukning af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken
Udviklingsforeningen på EnergiCenter Voldparken har siden 2012 drevet Frivilligcentret på bevilling under
Kultur- og Fritidsudvalget. Frivilligcentret støtter Udviklingsforeningen i sine formål bl.a. om at skabe nye
traditioner for aktiviteter samt bidrage positivt til bydelens identitet.
Frivilligcentret har på budget 2020 ikke fået tilsagn om fornyet bevilling og lukker pr. 31. december
2019. Frivilligcentret har pt. 3 medarbejdere. Finansieringen er 60 pct. kommunal og 40 pct. satspulje- og
fondsmidler. I det følgende gives en gennemgang af de aktiviteter, som bliver berørt.

Frivilligcentret styrker ECV som lokalt mødested
Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken løfter i dag sammen med Fonden DSI en stor og vigtig opgave
for hele bydelen og skaber aktiviteter, der samler Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Aktiviteter som styrker de
lokale fællesskaber og gør EnergiCenter Voldparken til mødestedet, hvor lokalområdets borgere kan få
følelsen af at høre til og dele oplevelser med personer, som de ikke normalt ville dele deres hverdag med.
Det unikke ved ECV, som Frivilligcentret bidrager til, er de fællesskabende aktiviteter for lokalområdet og
de lokale foreninger, hvor alle kan mødes ved fx folkekøkken, caféer, naturbyhaven og børneaktiviteter.

Fokus på børn og børnefamilier
Frivilligcentret har siden 2016 arbejdet på at ECV får en stærk børneprofil i samarbejde med eksisterende
og nye foreninger. I dag har ECV ti børneaktiviteter, som bl.a. deltager i den årlige børnedag.

Støtter frivillige som vil gøre en indsats for andre
Friviligcenterets kerneopgave er at rådgive frivillige foreninger og frivillige, som ønsker at være gøre en
indsats for andre. Frivilligcentret på EnergiCenter Voldparken kan støtte med meget mere ved at tilbyde
fysiske rammer på ECV, de fællesskabende aktiviteter og indflydelse på EnergiCenter Voldparkens via
Udviklingsforeningen. Frivilligcentret yder service til over 70 foreninger, heraf ca. 30 etniske foreninger.
Det unikke ved ECV, som Frivilligcentret bidrager til, er at det er nemt at komme i gang med en aktivitet
bl.a. igennem Aktivitetsforeningen, som samler frivillige, som ikke er klar til forpligtelserne ved
foreningsarbejde. Det er frivillige, der fx gerne vil læse højt til et folkekøkken, fodre høns om søndagen med
familien eller være aktiv i lektiecaféen.

Flere ind i foreningsdanmark
Frivilligcentret spiller en særlig rolle i at få flere af lokalområdets ikke-dansk-etniske grupper til at blive
aktive i tværgående foreninger og en rolle for at få børn til at gå til fritidsaktiviteter. ECV har i dag ca. 30
foreninger med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor har Trygfonden bevilliget 900.000 kr. til støtte
for arbejdet med at få flere børn og unge fra lokalområdet ind i foreningslivet.
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Disse opgaver løfter Frivilligcenteret i dag:
1. I samarbejde med Fonden DSI
• Booking og foreningsservice/sekretariat/henvendelser og information både til brugere, kommune
og lokalområdet
• Samarbejdsaftaler med foreninger og frivillige om aktiviteter på ECV
• Dokumentation og kommunikationsopgaver (indberetning til Københavns Kommune,
Socialstyrelsen m.fl.) samt hjemmeside, facebook, pr-materiale til aktiviteter
• Kontakt til samarbejdspartnere i kommune, boligsociale projekter, kulturhuse m.m.
2. Koordineringsopgaver af fællesskabende aktiviteter:
• Folkekøkken (20 gange årligt marts-maj/september-november)
• Byhavekursus (20 gange årligt maj-september)
• Café (november til marts)
• Udviklingsarbejdet omkring Naturbyen i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg
• Udviklingsarbejdet for at få flere børneaktiviteter på ECV

3. Sekretariat for Udviklingsforeningen og støttefunktion for Aktivitetsforeningen.
4. Egne projekter:
Flere med i ForeningsDanmark
•

Projektet har fået tilsagn om bevilling fra Trygfonden og har til formål, at flere beboere -herunder i
særlig grad børn og unge på tværs af etnicitet i Voldparken, Tingbjerg og Husum bliver en del af
positive forpligtende lokale fællesskaber baseret på den type af frivillighed, som udgør
foreningsdanmark.

•

Blandt aktiviteterne i projektet er bl.a. børnedag 2019 (støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs
Bydelspulje), som allerede med stor succes er afviklet. Derudover kompetenceudviklingsforløb, der
knytter sig til projektets formål. Kompetenceudviklingsforløbene er for såvel foreningsbestyrelser
som for foreningernes trænere.

•

Gennemføres projektet som planlagt, vil ECV blive kendt for et åbent foreningsliv, et alsidigt
aktivitetstilbud og stærke fælles traditioner på tværs af etnicitet. Flere børn og unge i lokalområdet
får deres introduktion til et aktivt fritidsliv. ECV vil også være stedet, som er kendt for at stille krav
om aktiv deltagelse, hvor flere foreningerne er åbne for lokalområdets deltagelse og behov, samt
flere foreninger spiller en aktiv rolle i at skabe den fælles kultur. Den fælles kultur forankres på ECV
og i en række samarbejdsaftaler og nye traditioner

5. Det usynlige, men vigtige
• Relationsarbejde med brugere (særligt brugere med anden etnisk baggrund end dansk)
• Sparringspartner/rådgiver for Fonden DSI i forhold til samarbejdet med Københavns Kommune,
aktivitets- og facilitetsudvikling og tryghedsskabende foranstaltninger.
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Der er stor usikkerhed om ovennævnte opgaver kan på kort eller længere sigt videreføres af Fonden DSI
eller forankres på anden vis.

Desuden:
•

•
•
•

Rådgiver Frivilligcentret særligt etniske minoriteter og hjælper dem til at begå sig i
foreningsDanmark. I 2019 har Frivilligcentret hjulpet en række foreninger med at blive
folkeoplysende, så de kunne søge tider via Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Bidrager Frivilligcentret til udviklingen af Naturbyhaven.
Bidrager Frivilligcentret til ECV-modellen: frivillighed + socialøkonomi + kommunale opgaver.
Bidrager Frivilligcentret aktivt til fællesskabskulturen og kulturforståelsen mellem forskellige
grupper på ECV.

Finansiering
Frivilligcentret får årligt:
•
•
•

900.000 kr. fra Københavns Kommune
350.000 kr. fra Socialstyrelsen (bortfalder uden kommunal medfinansiering og det kan være svært
at få bevillingen i 2020, hvis vi ikke har en kontrakt primo 2020, hvor der skal ansøges)
300.000 kr. fra Trygfonden (første år-bortfalder uden medfinansiering)
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