
HJÆLP fra private og halvoffentlige tilbud 
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1. Opret Forening, drift af forening og frivilligjob 

Lokale Frivilligcentre, 5 stk. i KBH - https://frivilligkbh.dk/ 

Frivillig Job - https://frivilligjob.dk/ 

Center for frivilligt socialt arbejde: https://frivillighed.dk/ 

Startpakke til foreninger: https://frivillighed.dk/publikationer/startpakke-til-nye-
foreninger 

Stifte en forening: https://frivillighed.dk/guides/hvad-skal-der-til-for-at-stifte-en-
forening 

Center for Frivillighed & Ledelse: http://ledgodt.dk/ 

Er du leder? Arbejder du med frivillige og frivillighed? Her finder du uddannelsestilbud, 
inspiration og viden til at udvikle dig, dit lederskab og din organisation: 
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/ledelse/ledelse-
frivillige?themes=EB8D8C3BCA444885B82F8D46A2CD847D 

 

2. Rådgivning vedr. økonomi, jura, sociallovgivning mm. 

Gældsrådgivning, social rådgivning og retshjælp: https://sr-bistand.dk/ 

Gratis retshjælp: https://www.copenhagenlegalaid.com/ 

https://www.vesterbro-retshjaelp.dk/ 

https://www.socialeretshjaelp.dk/ 

https://familieadvokaten.dk/emner/161.html#K 

 

3. Bisidderordning 

Praktisk hjælp til at udfylde ansøgninger, skrive breve til- og forstå breve fra offentlige 
myndigheder. 
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Derudover tilbyder vi en bisidder til dig, som ønsker et ekstra sæt “øjne og ører” til mødet 
med det offentlige, ligesom bisidderen fungerer som en ekstra støtte 

https://borgerretshjaelpen.dk/ydelser/dialog-ogbisidderordningen/ 

https://kbh.baglandet.org/vi-tilbyder/bisidderordning/ 

Landsforeningen for Børn og Forældre: 

https://lfbf.dk/gratis-bisidderordning/ 

https://kriseramtfar.dk/ 

https://sr-bistand.dk/ 

*) Enkelte præster tilbyder det også som ekstra service – kontakt den lokale kirke og hør 
nærmere. 

 

4. Økonomisk støtte til projekter mm. 

Alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde: https://ifs-
greve.dk/onewebmedia/Her%20finder%20du%20en%20alfabetisk%20oversigt%20over
%20private%20landsd%C3%A6kkende%20puljer%20og%20fonde.pdf 

Oversigt over danske fonde: https://www.aktivfundraising.dk/fonde/ 

Oversigt m søgemuligheds samt e-learning om fundsraising (PODCAST, ARTIKLER, 
SKABELONER MM) mm: https://www.fonde.dk/ 

Søgemaskine til fonde og legater: https://www.legatbogen.dk/ 

 

4a. Crowdfunding: 

God startside m hjælp og baggrund: 
https://socialeentreprenorer.dk/fundraising/crowdfunding/ 

Danmarks første og største reward baseret crowdfunding–platform, hvor iværksættere, 
kunstnere, foreninger og andre kreative iværksættere: https://www.booomerang.dk/ 

Coop – crowdfunding – lån eller reward til investorerne: »De sidste tre år har fokus 
udelukkende været på fødevarer, men nu åbner vi for crowdfunding af nonfood-
projekter,« siger Nicolai Jæpelt, chef for Coop Crowdfunding. Det sker for at give flere 
danske virksomheder adgang til funding, og samtidig for at give forbrugerne mulighed 
for at investere i - og få indflydelse på - flere sektorer. https://crowdfunding.coop.dk/ 

 

5. Nye fællesskaber og hjælp 

Boblberg er et digitalt fællesskab og mødested. Her kan du og andre medlemmer skabe 
nye fællesskaber baseret på jeres fælles interesser, og søge efter nyt indhold i hverdagen: 
https://boblberg.dk/forside 
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6.  Projektrådgivning 

Kraftwerket – for 15-30-årige: KraftWerket er Københavns Kommunes projektværksted og 
’ambassade’ for unge i København. Vi uddanner morgendagens kulturentreprenører, 
skaber dialog mellem bystyret og byens unge og arbejder for, at byens unge kan starte 
projekter, opsætte arrangementer og skabe politiske forandringer på ungeområdet i 
København. Vi har i 15 år hjulpet og rådgivet unge projektmagere, kunstnere og 
performere med at idéudvikle og realisere deres projekter i byen. 

https://www.facebook.com/kraftwerket/ 

https://www.kk.dk/institution/kraftwerket 

 

7. Sparring 

Få gratis rådgivning og sparring til din forening eller dit sociale projekt. Sparring via de 
lokale frivilligcentre – 5 stk i KBH - https://frivilligkbh.dk/ 

Forening under DGI (motion og idræt): https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-
landsdelsforening/dgi-sydoestjylland/book-et-foreningsbesoeg 

Sparring er ofte målrettet iværksættere, businesscases etc. Gratis 30 min for 
virksomheder/arbejdspladser: https://www.sparringspartnerne.dk/ 

Sparring, rådgivning, webinarer: https://ehhs.dk/ 

Genoptræning – efter skade – sparring (15 min. gratis): 
https://performance.dk/genoptraening-efter-en-skade-gratis-sparring/ 

Få hurtig sparring - gratis! Står du med en konkret udfordring, som du godt kunne bruge 
sparring på? Så er hjælpen kun et opkald væk, og det er gratis for alle virksomheder med 
op til 250 ansatte. Læs her, hvordan du får gratis sparring: 
https://www.cabiweb.dk/temaer/tag-haand-om-trivslen-velliv/faa-hurtig-sparring-
gratis/ 

Sparring omkring stiftelse af forening: https://frivillighed.dk/guides/hvad-skal-der-til-
for-at-stifte-en-forening 

 

8. Andet – hjælp borgeren videre: 

Skrive til politikere, borgmester, forvaltning 

Læserbreve 

Opslag på facebook 

Opslag på Linkdln 

(høringssvar) 

Fødevarebanken 
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Er du leder? Arbejder du med frivillige og frivillighed? Her finder du uddannelsestilbud, 
inspiration og viden til at udvikle dig, dit lederskab og din organisation.  

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/ledelse/ledelse-
frivillige?themes=EB8D8C3BCA444885B82F8D46A2CD847D 
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