
Hvis du gerne vil vide noget mere om det, og  
vil klædes på til at gøre din idé til virkelighed,  
så meld dig til dette intensive aftenkursus.  
Her kommer vi omkring emner som:
• Hvad er en god projektbeskrivelse?
• Hvordan bliver mit projekt attraktivt for både 
 foreningen og omverdenen?
• Hvilke barrierer er der?
• Hvordan griber jeg opgaven an?
• Hvilke fonde og puljer er relevante?
• Hvad lægger fonde og puljer vægt på?

Det er en stor fordel, hvis I du deltager sammen med 
en kollega fra din forening. Det er dog ikke en nødven-
dighed og skal ikke afholde dig fra at deltage. Du må 
meget gerne medbringe en konkret idé til kurset, hvis 
du vil have sparring på den. Det kan også være, at du 
møder andre,  der gerne vil være med på din idé.

Målgruppen for kurset er frivillige og ulønnede  
medlemmer af frivillige sociale foreninger, folke- 
oplysende foreninger, lokalråd og interesseorga- 
nisationer.

Tid og sted
Kurset afholdes onsdag den 19. april kl. 17.30-21.00  
på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.

Praktiske oplysninger
• Deltager prisen er 75 kr. til dækning af forplejning  

og undervisning. Det resterende beløb op til fuld 
deltagerpris betales af Ringsted Kommune

• Hvis du er tilmeldt, men udebliver uden afbud,  
opkræver vi den fulde deltagerpris på 275 kr.

• Der serveres en sandwich, vand, frugt, kaffe og te. 
Såfremt der skal tages særlige hensyn til allergier mv. 
bedes du oplyse det, når du tilmelder dig

Tilmelding og spørgsmål
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 3. april, og det 
skal ske på mail til Team Fritid og Frivillighed

Flemming Christensen  
Tlf. 5762 6243 / fbc@ringsted.dk 

Trine Testmann 
Tlf. 5762 6244 / trte@ringsted.dk

Hvis du har spørgsmål er du naturligvis velkommen 
til at kontakte os.

Har du stået med ønsket om at sende ansøgninger af sted til fonde og 
puljer om nyt udstyr, et kursus eller et udviklingsprojekt? Eller har du lyst til at 
gøre det, men synes det uoverskueligt og svært? Er du i tvivl 
om hvordan opgaven skal gribes an, og hvad det i virkeligheden kræver?

Fra idé til virkelighed 
- den gode ansøgning

For frivillige
i Ringsted Kommune

Uddannelsen for frivillige i Ringsted Kommune gennemføres i samarbejde mellem 
Team Natur og Land, Team Fritid og Frivillighed og Foreningsudviklerne. Midt i din uddannelse


