
 

handleRUM skaber rum for fællesskab, sundhed og bæredygtighed 
gennem aktiv inddragelse af civil- og lokalsamfund. 

 

handleRUM hjælper jeres organisation med at inddrage civil- og lokalsamfundet aktivt i jeres 
opgaveløsning for at sikre ansvarlig, helhedsorienteret og strategisk brug af lokale ressourcer.  

HVORFOR? 
 Skabe innovative og målrettede velfærdsløsninger 
 Sikre, at organisationen er i øjenhøjde med brugerne/borgerne 
 Sikre forankring af projekter og indsatser 
 Sikre social ansvarlighed i organisationen 
 Opbygge kapacitet i organisation og lokalsamfund 
 Sikre demokratisk legitimitet og ansvarlighed i organisationen. 

HVAD? 
handleRUM hjælper jeres organisation med: 
 At samarbejde med og inddrage civil- og lokalsamfund  
 At inddrage frivillige, brugere og borgere aktivt i opgaveløsningen 
 At inddrage civil- og lokalsamfund strategisk i opgaveløsningen. 

HVORDAN? 
 Rådgivning og sparring i strategisk brug af civil- og lokalsamfundsinddragelse  

Med udgangspunkt i en mulighedsanalyse rådgiver handleRUM jeres organisation om, hvordan 
I med et strategisk sigte kan øge samarbejdet med civil- og lokalsamfund og inddrage 
frivillige/brugere/borgere aktivt i opgaveløsningen. handleRUM kan både tage afsæt i 
organisationens samlede arbejde eller i enkelte projekter og indsatser. 

 Undervisning og workshops i aktiv inddragelse af civil- og lokalsamfund 
Med udgangspunkt i organisationens strategi og ønsker underviser handleRUM jer i, hvordan I 
samarbejder med civil- og lokalsamfund og inddrager frivillige/brugere/borgere aktivt. 
Undervisningen kan både gennemføres som inspirationsoplæg, workshops og forløb. Fokus er 
på, hvad der virker og hvordan I går fra idé til handling. 

 Projektforløb og inddragende aktiviteter 
Med udgangspunkt i organisationens strategi og ønsker igangsætter og gennemfører 
handleRUM inddragende forløb og aktiviteter sammen med jer. handleRUM kan fx hjælpe jeres 
organisation med at udlåne ledige lokaler til frivillige, at afholde et fællesspisningsarrangement 
for jeres naboer eller etablere en åben byhave på jeres grund. 

VIL I HØRE MERE? 

 Kontakt handleRUM på telefon 2392 2381 eller pr. e-mail handleRUM@gmail.com  
 Læs mere på www.handleRUM.dk eller følg med på www.facebook.dk/handleRUM  


