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En FrivilligBørs er en møde- og markedsplads
hvor der indgås aftaler mellem:
Foreninger/organisationer/enkeltpersoner
Virksomheder
Kommunale institutioner
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kompetencer - men ikke penge - grupperne imellem.
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Under FrivilligBørsen går deltagerne rundt og finder dem, som tilbyder
det, de søger. Når en deltager har fundet én, som tilbyder det, man selv
søger, kan de indgå en samarbejdsaftale.
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Læs mere på: www.frivilligbors.dk og hjemmeside for
Frivillighedscenter Skive på www.frivillighedscenterskive.dk
Følg med på Facebook: Frivillige i Skive
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Tilmeld dig/din gruppe til FrivilligBørsen på mail til:
annesorensen@email.dk - (Anne Sørensen har tlf. tlf. 9752 2356)
Husk at skrive dit navn, gruppens/foreningens navn, mail adresse, tlf.nr..
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