Til lag og foreninger i Frogn kommune

Frogn, 1. mars 2022

I 2022 feirer hele Norge frivilligheten - landets største lagarbeid!
Paraplyorganisasjonene Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum og Frogn idrettsråd utgjør en
lokal prosjektgruppe som skal bidra til det lokale arbeidet med Frivillighetens år som tar
utgangspunkt i markeringens tre hovedmål:
•
•
•

Øke deltakelsen
Fjerne barrierer for deltakelse
Synliggjøre frivillig sektors betydning

Frivillighetens år er en god anledning til å sette søkelyset på de etablerte gode aktivitetene
og løfte frem noen nye møteplasser. Dette er frivillighetens eget år og vi oppfordrer alle til å
ta del i markeringen – hvordan bestemmer dere selv!
Nedenfor er noen felles tiltak vi håper kan være av interesse.
Har du en ide dere brenner for som dere vil gjennomføre sammen med flere?
Tips oss gjerne: sammenforfrogn@frogn.kommune.no
Synliggjør deres organisasjon og arrangementer
Registrer ditt lag og forening i Foreningsportalen for Frogn
Foreningsportalen vil bidra til synliggjøring og samordning av aktivitet.
Registrer arrangementer i regi av frivilligheten i kommunens kalender
https://www.frogn.kommune.no/kalender/
Merk arrangementet: Frivillighetens år - tittel på arrangement
Bruk verktøykassen og last ned de offisielle logoene for å markere at dere feirer 2022 som
frivillig organisasjon eller forening. Disse kan legges ut på nettsider, sosiale medier og i
andre relevante kanaler. Info se: https://frivillighetensar.no/
Ekstra kulturstøtte til arrangementer i Frivillighetens år
Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregistret og har sin hovedvirksomhet i Frogn
kommune, kan søke om lokalt tilskudd til arrangementer som kan bidra til rekruttering,
økt aktivitet, synlighet og tilgjengelighet i det frivillige arbeidet.
Søknad merket Frivillighetens år med beskrivelse av arrangementet og budsjett sendes
postmottak@frogn.kommune.no Søknadsfrist 1. mai 2022
Om VÅR DAG-kampanjen — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)
Lokallag og foreninger kan søke om opptil 25 000 kr til lokale arrangementer som skjer på
sentralorganisasjonen sin VÅR DAG. Info se: https://frivillighetensar.no/

Fotografering av lag og foreninger
Vi vil se deg. Bli med og vis frem din forening og deres aktivitet!
Fotograferingen vil skje i mai - juni og september - oktober. Bildene kan dere bruke selv og
de vil gjøres tilgjengelig for bruk i felles promotering av Frivillighetens år.
Bildene kan også inngå i kommunens åpne fotobank.
Vil dere bli med? Send oss en e-post: sammenforfrogn@frogn.kommune.no
med interessepåmelding innen 1. april så får dere mer info.
Fotografering forutsetter at foreningen innhenter samtykke fra deltakerne.
Prosjektgruppen foretar en utvelgelse av hvilke lag/foreninger som får tilbudet, dersom antall påmeldinger
overskrider rammen.

Historier om frivillige
Har dere erfaringer eller historier om frivillighetens betydning for enkeltmennesker/
grupper/lokalmiljø andre bør få høre om? Tips oss på e-post:
sammenforfrogn@frogn.kommune.no
Familiedag i Badeparken
Søndag 28. august kl. 12.00 – 16.00 inviteres frivilligheten til å gjennomføre en opplevelses og aktivitetsdag for hele familien i Badeparken. Familiedagen vil være en arena for lag og
foreninger å vise frem sin aktivitet for innbyggerne og bli bedre kjent med andre frivillige
aktører i kommunen. Dere får tildelt plass og er selv ansvarlig for innhold, utstyr, opp- og
nedrigging. Frogn kommune koordinerer og markedsfører totalt program og bistår med
strøm og evt. annen infrastrukturer så langt det lar seg gjøre og etter forhåndsavtale.
Interessepåmelding innen 1. april til sammenforfrogn@frogn.kommune.no
Arrangementet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB

Følg med på aktiviteter og hendelser i frivillighetens år:
Frogn kommune https://www.frogn.kommune.no/aktuelt/frivillighetens-ar-2022/
Frivillighet Norge https://frivillighetensar.no/

Hjelp oss å bli en samlet stemme som markerer 2022!
Hilsen den lokale prosjektgruppen for Frivillighetens år
Frogn kulturråd, Frogn Friluftsforum, Frogn idrettsråd og Frogn kommune

