
UNGDOMSNETVÆRKET
Er du mellem 15 og 30 år kan du være 
med til at gøre en forskel sammen med 
andre unge i Danmark og ude i verden. 
Grib chancen...

BRUG CHANCEN
Gør en social forskel  
i Danmark og  
internationalt. 
Tilbud om lokale  
aktiviteter, weekend
kursus, studietur til 
Bruxelles, ungdoms
koncert og festival osv.

GØR EN FORSKEL 
SOM FRIVILLIG

Udfordrende  
og givende for 
dig og andre 

TILMELD DIG  
UNG DOMS   NET
VÆRKET I DAG
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Masser af andre 
tilbud om at blive 
frivillig
Gennem ungdomsnetværket Ung, 
Fri & Villig får du også adgang til at 
deltage i de nationale og internationale 
ungdomsnetværk i organisationerne 
bag dette projekt: FIC, AOF, 
Socialpolitisk Forening og i lokale 
aktiviteter gennem FrivilligCenter 
Lolland.
Læs mere og tilmeld dig på  
www.frivillighedensansigter. 

Er du i gang med en Ungdoms-
uddannelse så kan du finde et job som 
frivillig på www.projektfrivillig.dk og  
på www.frivilligjob.dk
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DU           kan gøre en forskel
Som frivillig gør du en forskel for dig selv – og andre. 
At være frivillig er udfordrende og givende.

Udfordrende for dig
•	 Du gør en værdifuld forskel
•	 Du lærer selv af det
•	 Du får nye kompetencer 
•	 Du får nye venner og 

adgang til nye netværk
•	 Du får øget selvtillid
•	 Du oplever, at blive 

værdsat for din indsats
•	 Du styrker dit CV og 

karrieremuligheder

Du gavner andre
•	 Du hjælper andre, som har 

brug for din hjælp
•	 Du er med til at aktiviteter 

lykkes
•	 Du er med til at påvirke 

samfundsudviklingen

Er du mellem 15 og 30 år kan du være med til at gøre en  
forskel sammen med andre unge i Danmark og ude i verden.  
Grib chancen…

I forbindelse med projektet ”Frivillighedens ansigter” er der 
etableret et særligt ungdomsnetværk, som sætter fokus på  
frivilligt arbejde for unge. 

Her er der masser af aktiviteter for dig lokalt, på landsplan i 
Danmark, men også i europæiske og internationale aktiviteter. 

Tilmeld dig Ungdomsnetværket og de forskellige aktiviteter på  
www.frivillighedensansigter.dk  

Bliv en del af ungdomsnetværket

UNG, FRI & VILLIG
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AKTIVITETSTILBUD 

til DIG
Som en del af ungdomsnetværket 
Ung, Fri & Villig kan du deltage 
i følgende aktiviteter: 
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Weekendkursus 
23.-25.september 2011  •  København

Et spændende program venter dig fra fredag aften til søndag 
eftermiddag. Den 23.september om aftenen deltager du i Kick Off 
Ungdomsarrangement for det europæiske år for frivilligt arbejde 2011. 
På kurset får du indblik alle de muligheder, du har som frivillig. Som 
frivillig lokalt, socialt, på landsplan, men også med unge i Europa 
og i udviklingslande. Det er gratis at deltage og vi sørger for, at du 
har overnatningsmuligheder og får noget at spise, men transport 
til og fra København må du selv betale. Glæd dig til et inspirerende 
weekendkursus. 
Antal deltagere: Maksimalt 35. 
Se program og tilmeld dig på www.frivillighedensansigter.dk

Socialpolitisk Forening er fælles 
organisation for alle organisationer 

og andre aktører indenfor det sociale 
område i Danmark med aktiviteter  

i hele Danmark. Se mere på  
www.socialpolitisk-forening.dk

Kontakt: Socialpolitisk Forening, 
Strandgade 6, st., 

1401 København K. 
Telefon: 35 82 83 50. 

E-mail: 
post@socialpolitisk-forening.dk 
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EU Studietur 
til Bruxelles
7.-9.november 2011

Har du deltaget i ungdomskurset i september, så får du også mulighed 
for at deltage i en 3 dages studietur til Bruxelles, sammen med andre 
unge. Du kommer bag facaden af EU institutionerne og kommer til at 
opleve Bruxelles. Derudover bliver du undervist i, hvordan man søger 
EU midler til frivillige projekter med andre unge i Europa.  Det er gratis 
at deltage. Indkvartering er på dobbeltværelse på hotel i centrum af 
Bruxelles. Rejsen er med fly København – Bruxelles t/r. Din transport 
fra dit hjem til København må du selv betale, ligesom du selv sørger 
for betaling af to aftenmåltider i Bruxelles. Glæd dig til en fantastisk 
oplevelse bag facaden af EU. 
Antal deltagere: Maksimalt 35.
Se program og tilmeld dig på www.frivillighedensansigter.dk 

AOF Danmark er 
en folkeoplysende 

uddannelsesorganisation med 
aktiviteter i hele Danmark. 

Se mere på 
www.aof-danmark.dk

 
Kontakt: AOF Danmark, 

Teglværksgade 27,1., 
2100 København Ø. 

Telefon: 41 88 77 70. 
E-mail: 

aof@aof-danmark.dk  

FIC arbejder med projekter  
i Danmark, Europa og  

globalt, som også inddrager 
unge direkte.

Se mere på www.fic.dk 

Kontakt: FIC, Teglværksgade 27,1., 
2100 København Ø. 

Telefon:  2090 15 30. 
E-mail: fic@fic.dk 
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Frivillig Festival og ”Spread the 
word” Ungdomskoncert
30. september 2011  •  Nakskov 

Den 30. september 2011 afholdes en stor Frivillig Festival og en 
Ungdomskoncert i Nakskov. Det forventes at blive to store arrangementer, 
og du har mulighed for at deltage. 

Se programmet på www.frivilliglolland.dk eller  
www.frivillighedensansigter.dk 
Tilmelding til disse to arrangementer skal ske direkte til  
kontakt@frivilliglolland.dk 
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Lolland Kommune har  
vedtaget en politik for frivillige 
og deltager i et tæt samarbejde 

med FrivilligCenter Lolland om at 
gennemføre den i praksis.  

Lolland Kommune har  
46.693 indbyggere på 892 km2.  
Se mere på www.lolland.dk . 

Kontakt: Lolland Kommune, 
Jernbanegade 7, 4930 Maribo. 

Telefon: 54 67 62 62. 
Kontaktperson: Lillian Køecks. 

E-mail: liko@lolland.dk 

FrivilligCenter Lolland er 
et af de i mange Frivillig Centre 

i Danmark, som har til 
formål at fremme og koordinere 

det frivillige sociale arbejde 
på Lolland. Se mere på 
www.frivilliglolland.dk  

Kontakt: FrivilligCenter Lolland, 
Søndre Boulevard 84, 

4930 Maribo. 
Telefon: 26 15 69 55. 

E-mail: 
kontakt@frivilliglolland.dk 



Europæiske år for frivilligt 
arbejde 2011 
EU har udnævnt 2011 til at være Europæisk år for frivilligt arbejde. 
Det frivillige arbejde skal styrkes. 

Alle 27 EU lande deltager derfor aktivt i europæisk år for frivilligt  
arbejde. I frivilligåret er der aktiviteter i hele Danmark. 
Den 30.september 2011 er udnævnt til National Frivillig Dag i Danmark. 

Se mere på www.frivillighed2011.dk 

Sammen om Europæiske år for frivilligt 
arbejde 2011 – Frivillighedens ansigter 
I Danmark er FIC, AOF Danmark, Socialpolitisk Forening, samt FrivilligCenter 
Lolland og Lolland Kommune fælles om projektet ”Frivillighedens Ansigter”. 
Vi gennemfører i fællesskab en række landsdækkende arrangementer, og vi 
tilbyder dig at deltage i en række ungdomsaktiviteter.

Se mere på www.frivillighedensansigter.dk

Støttet af:

NÆVNETEUROPA
Nævnet til Fremme af Debat og Oplysning om Europa

Board for European Debat in DenmarkLanddistriktspuljen

FrivilligCenter Lolland
FIC

    www.fic.dk
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