Prisoversigt FriSes medlemmer 1. januar 2017
Bemærk, at der altid er et fast transportgebyr på 500 kr. uafhængigt af geografi og
antal deltagere fra Frises sekretariat og bestyrelse

OBS: Nedenstående priser er kun gældende for FriSes medlemsorganisationer. Er du ikke medlem, men
ønsker et lignende oplæg eller arrangement, kan du kontakte frise@frise.dk

Regionale møder med deltagelse af min. fem medlemsorganisationer
Pris: gratis - dog transportgebyr
Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer og ansatte i FriSes medlemsorganisationer
Emner: Tildelingskriterier, strategiproces, kommunalt samarbejde, mangfoldig rekruttering mm.
FriSe deltager gerne og gratis i regionale møder med fem eller flere medlemsorganisationer, ligesom FriSes
deltagelse i regionale ledernetværksmøder er gratis. Dog skal transportgebyret dækkes. Bemærk at
oplægget ikke er individuelt tilpasset de enkelte medlemmer, men vil tage udgangspunkt i jeres fælles
behov og ønsker.

Individuelt tilpasset bestyrelseskursus
Pris: 3.000 kr. + transportgebyr
Varighed: 3 timer
Målgruppe: Nye og gamle bestyrelsesmedlemmer i FriSes medlemsorganisationer
Emner: Bestyrelsens arbejdsgiveransvar, roller, strategisk ledelse mm.
FriSe tilbyder en proces med fokus på forskellige emner, der erfaringsmæssigt fylder meget i
bestyrelsesarbejdet. Vi vil blandt andet komme ind på ovenstående emner, hvad der kan uddelegeres til
leder og ansatte samt forventningsafstemning og snitflader mellem bestyrelse og daglig leder. Formålet er,
at I bliver klædt bedre på til jeres opgave som bestyrelse og i højere grad kan indgå i det strategiske
udviklingsarbejde, så I kan understøtte udviklingen og kvaliteten af frivilligcenterets arbejde.
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Individuel proces om strategi og forandringsteori
Pris: 3.000 kr. + transportgebyr
Varighed: 3 timer
Målgruppe: Ansatte og bestyrelse i FriSes medlemsorganisationer
Rambølls evaluering anbefaler, at frivilligcentrene skal arbejde mere resultat- og udviklingsorienteret. FriSe
vil gerne støtte medlemmerne i at formulere strategier, så det fremstår tydeligt, hvilke resultater og mål
det enkelte medlem er styret af. De kommende tildelingskriterier har ligeledes fokus på årlige
strategier/forandringsteorier med mål og opfølgning herpå.
FriSe tilbyder derfor en proces med fokus på, hvordan I styrer og prioriterer opgaver ud fra fastsatte mål og
ud fra de resultater eller den værdi, I gerne vil opnå. Det kan eksempelvis ske ved hjælp af en
forandringsteori, hvor der sættes fokus på sammenhængen mellem mål, aktiviteter og ressourcer samt
hvordan I kan følge op på indsatsen og vurdere om de ønskede resultater er opnået.
Målet med processen er, at I får viden og redskaber, så I efterfølgende selv kan udarbejde en strategisk
handleplan eller en forandringsteori, som kan bruges i det daglige arbejde.

Oplæg om online rekruttering/Frivilligjob.dk
Pris: 2.000 kr. + transportgebyr
Varighed: 2 timer
Målgruppe: Medlemmernes medlemmer
Vi tilbyder en proces med fokus på online rekruttering af frivillige. Vi sætter fokus på, hvorfor det er en
fordel at rekruttere online, hvilket typer frivillige I får kontakt til og hvordan I kan integrere frivilligjob.dk
med jeres andre online platforme. I får samtidig tips og tricks til online rekruttering og til at udarbejde en
online rekrutteringsstrategi.

Oplæg ved medlemsarrangementer
Pris: 1.500 kr. + transportgebyr
Varighed: 1 time
Målgruppe: Medlemsorganisationens lokale samarbejdspartnere
Emner: Frivilligcentret som brobygger, FriSe, Evalueringen, Mangfoldig rekruttering mm.
FriSe deltager gerne ved medlemsarrangementer fx med deltagelse af kommunale samarbejdspartnere og
andre lokale aktører. Disse oplæg er af mere generel karakter og er ikke individuelt tilpasset.
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Kurser

Selvhjælpskurser afholdt af FriSe i Aarhus
Igangsætterkursus: 500 kr. pr deltager
Kom Videre Mand gruppeledere: 1.500 kr. pr deltager
SMART Recovery Facilitatorer: 1.500 kr. pr. deltager
Transport, forplejning og evt. overnatning er ikke inkluderet i deltagergebyret.

Andre tilbud

Ansøgningshjælp til PUF
Pris: 500 kr. pr ansøgning. Såfremt medlemmet har en omsætning under 250.000 kr. er denne service gratis
Omfang: Gennemlæsning og mundtlig/skriftlig feedback.

Frises deltagelse i ansættelsesproces af ny leder
Pris: 2.000-6.000 kr. - afhængig af tidsforbrug + evt. transportgebyr
Omfang: fx hjælp til udarbejdelse af opslag, gratis annoncering på NGOjob.dk, udvælgelse af kandidater,
deltagelse i ansættelsesudvalg og samtaler.
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