
Det er nemt 
at blive FRIVILLIG 

Godt at vide om frivilligt arbejde:

Tavshedspligt
Som frivillig har du tavshedspligt med hensyn til privatpersoners 
personlige og økonomiske forhold, som du måtte blive bekendt 
med gennem din frivillige indsats.

Børneattest
Der indhentes altid børneattest, når det frivillige arbejde indebærer 
kontakt med børn under 15 år.

Forsikring
Du vil som oftest få oplyst via en samtale eller en skriftlig frivilligaftale, 
hvilke forsikringsforhold, der gælder, der, hvor du vælger at blive 
frivillig. Det er altid en god ide at have en personlig ulykkes- og 
ansvarsforsikring for ikke at komme i en situation, hvor du ikke er 
dækket af en forsikring.

Frivilligt arbejde hvis du er uden for arbejdsmarkedet
Har du lyst og interesse, kan det sagtens lade sig gøre at lave frivilligt 
arbejde, når du står uden for arbejdsmarkedet. Der er forskellige 
regler for hvor og hvor meget, du må engagere dig frivilligt, alt 
efter hvilken ydelse, du modtager. Orienter altid din A-kasse eller 
sagsbehandler om dit frivillige engagement.

For yderligere information om retningslinjer henvises til Center 
for frivilligt socialt arbejde: www.frivillighed.dk/guides 

frivillighed.frederiksberg.dk



Bliv en del af de frivillige fællesskaber

Frivilligheden blomstrer på Frederiksberg. De mange frivillige gør 
hver dag en stor indsats for andre mennesker og for fællesskabet 
i byen. Mange aktiviteter ville aldrig kunne eksistere uden det frivillige 
engagement.

Det er nemt at blive frivillig på Frederiksberg og har du lyst til at give 
en hjælpende hånd, er der muligheder inden for både sport, miljø, 
kultur, børne- og ungeområdet, sociale aktiviteter, flygtningeindsatser 
og meget mere.

Nedenfor kan du læse lidt om, hvordan vi kan hjælpe dig i gang med 
at blive frivillig.

FRIVILLIGmatch Frederiksberg

FRIVILLIGmatch matcher frivillige og frivilligjobs. Har du lyst til at blive 
frivillig, men er i tvivl om, hvad du leder efter, eller hvordan du kommer 
i gang, kan FRIVILLIGmatch Frederiksberg hjælpe dig.

FRIVILLIGmatch Frederiksberg holder til på Hovedbiblioteket på 
Falkoner Plads 3. 

Kontakt Frivillighedskoordinator Bibi Agger og få en samtale. Ring 
på tlf.: 28 98 18 70 eller skriv til frivilligmatch@frederiksberg.dk, 
så kontakter vi dig.

Til samtalen kan vi blandt andet: 

• Afklare hvilke opgaver og frivilligjobs, der passer til dig
• Finde eksempler på frivilligjobs, du kunne tænke dig
• Kontakte steder, der søger frivillige og har opslåede

frivilligjobs

Du er også velkommen til at komme forbi Hovedbiblioteket -  
spørg efter Frivillighedskoordinator Bibi Agger. 

Frederiksberg Frivillighedsportal

Du kan også selv finde et frivilligjob. I Jobbanken på Frederiksberg 
Frivilligportal frivillighed.frederiksberg.dk er alle opslåede frivilligjobs 
på Frederiksberg samlet. Du kan altså gå ind og se hvilke af de aktuelle 
frivillige jobs, der har din interesse, og efterfølgende kontakte de 
relevante frivillige foreninger eller institutioner. 

På frivillighedsportalen kan du også:

• Finde håndbog og pjecer om frivillighed
• Læse om puljer, nyheder og arrangementer for frivillige
• Læse om andres erfaringer med frivilligt arbejde

Hvorfor blive frivillig?

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i gang med et frivilligt 
arbejde.

Mange frivillige oplever:

• At de udvikler sig og får nye kompetencer eller bliver bedre
til noget, de allerede kan

• At de får mere energi og bliver gladere, når de gør en forskel
for andre

• At de får nye venner og bekendte i det frivillige arbejde,
eller at de får et større fagligt netværk
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