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FrivilligBørs Aarhus 2019
27. september kl. 16-19 i FO-byen, lokale 105

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen bag FrivilligBørs Aarhus

Mail: frivilligbors@frivilligcenteraarhus.dk
Telefon: 61 26 72 71.

For private virksomheder er der flere fordele ved at deltage i frivilligbørsen. I en tid hvor samfundsansvar er
højt værdsat, er frivilligbørsen en oplagt mulighed for virksomheder til at konkretisere deres strategi om
samfundsansvar og profilere sig som socialt ansvarlige. I kan eksempelvis udføre konkrete opgaver for en
frivillig social forening eller “udlåne” medarbejdere til en forenings aktiviteter. Som gengæld kan den frivillige
forening eksempelvis holde et oplæg for virksomhedens medarbejdere om det område, som foreningen
beskæftiger sig med, og på den måde også bidrage til medarbejderudviklingen.
 
Ressourcer af enhver art kan udveksles med undtagelse af penge. Deltagelse er en investering i
civilsamfundet, som betaler sig! 
 
Læs mere og tilmeld jer: www.frivilligcenteraarhus.dk/frivilligbors.
 
Vi glæder os til at se jer til FrivilligBørs Aarhus 2019!

Eksempler på hvad I kan tilbyde:

Eksempler på hvad I kan efterspørge:

Kære Virksomhed

Lav en teamdag, hvor I kommer ud og arbejder frivilligt for en forening

Rådgiv foreninger indenfor jeres fagområde og giv sparring på økonomi, kommunikation og m.m.

Udlån et lokale, giv gammelt inventar eller IT-udstyr væk

Få en forening ud at holde foredrag om psykisk sårbarhed, ensomhed og meget andet

Find jeres næste samarbejdspartner til nye aktiviteter og evt. et par frivillige hænder til at hjælpe

Få nye kontakter til at gøre jeres strategiske CSR-arbejde mere lokalt og målrettet

Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til FrivilligBørs Aarhus!
 
FrivilligBørs afholdes fredag den 27. september kl. 16-19 i FO-byen, lokale 105, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C.
 
Kom og mød Aarhus’ offentlige institutioner og frivillige sociale foreninger for at netværke, udveksle
ressourcer og skabe samarbejder på tværs af sektorer. Vi skal over 5 runder udveksle ressourcer og indgå
samarbejder på kryds og tværs. Efterfølgende er der tapas og netværk. Forud for Børsen vil der også være et
inspirationsoplæg om CSR, som det er muligt at tilmelde sig uafhængigt af Børsen. 
Tilmeld og læs mere på fcaa.nemtilmeld.dk/18/. Deltagelse er gratis.

- N e t v æ r k  o g  n y e  s a m a r b e j d e r


