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Thisted, den 26. oktober 2021. 
 

Strategiplan 2022 – 2027 
 

FrivilligThys strategiplan løber altid fem år frem. Planen revideres hvert år og relevante 
indsatsområder (mindst to) for ”næste år” udtages af planen og beskrives. 
Planen blev skabt i 2017 på baggrund af Rambøllplanens 9 anbefalinger til frivilligcentrene og 
tilrettet kvalitetsmodellens to temaer og evalueringsanbefalinger. 
Kvalitetsmodellens to temaer er: 

a) Formål og kerneopgaver for frivilligcentre 
b) Ledelse og organisering 

FrivilligThy gør brug af selvevalueringsskemaet. 

 
Hermed en kort tekst, der beskriver FrivilligThys formål, organisering og målgruppe. 
 
 

§ 2 FORMÅL 

Organisationen er en frivillig, social og kulturel, hvis formål er at arbejde for større kontakt og solidaritet blandt 

mennesker, for derved at øge den enkeltes livsmod og sociale netværk. 

Frivilligcenterets formål er at være til gavn for det frivillige sociale arbejde bl.a. ved at gøre det mere synligt for borgere, som 

ønsker at få hjælp eller arbejde som frivillig i det sociale arbejde. 

Organisationen er medlem af Landsforeningen FriSe. 

§ 3 MEDLEMMER 

Som medlemmer kan optages: Enkeltpersoner, institutioner, virksomheder, faglige- og frivillige organisationer. 

Medlemskab gælder fra den dato, hvor kontingentet er modtaget på FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælps 

kontor. 

Citat slut. 

Vores overordnede målgruppe er ”mennesker med ondt i livet” og formålet med vores arbejde er i 

samarbejde med vores medlemsforeninger (vi har som medlemmer pt 57 betalende foreninger i Thisted 

kommune, og alle udfører frivilligt socialt arbejde - oktober 2021), at støtte og hjælpe mennesker, der 

på den ene eller anden måde trænger til hjælp/opbakning. 

Det daglige arbejde organiseres af centerlederen, der er ansat på 32 timer/uge og udføres i samarbejde 

med frivillige i huset på Nytorv 8 i Thisted.  

Vi yder  

- Hjælp til ”folk, der kommer ind fra gaden” 

- Support til foreningerne 
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- Lægger hus til medlemsforeningernes arrangementer/møder 

- Driver et antal selvhjælpsgrupper med frivillige. 

Den frivillige indsats er enorm i det daglige. Vi har i huset ca. 10 frivillige, et vekslende antal frivillige, 

der arbejder i selvhjælpsgrupperne og et frugtbart samarbejde med medlemsforeningerne, der udfører 

frivilligt socialt arbejde. 

Bestyrelsen afholder én gang om året et møde, hvor indsatsen evalueres og nye mål sættes og beskrives 

for det kommende år. 

Grundlaget for dette arbejde er Strategiplan 2022 – 2027. Strategiplanen er et dynamisk arbejdsredskab, 

der revideres efter behov. 

 

Bestyrelsen, den 26. oktober 2021 


