
Velkommen til

Velkommen til INSP!
— Det 21. århundredes medborgerhus



Hvad er INSP?
• En forkortelse for ”Inspiratorium”
• Skab selv sammen
• Et samlingspunkt 
• Et konstant foranderligt miljø 
• Mennesker, kultur og inspiration



• INSP er et sted for alle
• Ingen forventninger
• Ingen frygt for at fejle
• Understøtter aktiviteter og fælleskab

Det forventningsfrie rum



Det inkluderende fællesskab
• Et gammelt landsbyfællesskab
• Alle har noget at bidrage med
• Mindre fællesskaber opstår 

i det store fællesskab
• Nye møder og venskaber på tværs



• INSP bringer mennesker sammen
• Kulturbærer
• Inkluderer
• Faciliterer
• Støtter

Værtskabet



Værdigrundlag
• FN’s 17 Verdensmål:

1) Sundhed og trivsel
2) Bæredygtige byer og lokalsamfund
3) Partnerskaber for handling

• www.verdensmaalene.dk



• INSP skabes i fællesskab
• Brugere bidrager selv
• Aktiviteter og faciliteter skabes
• INSP er resultat af mangfoldighed

Et hus i konstant forandring



Entreprenørskab
• Ideer bliver til virkelighed
• Rum, rammer og støtte 
• Præ-iværksættermiljø
• Socialt entreprenørskab baseret på stærke og 

levende fællesskaber



• INSP opfordrer til handling
• Inspiration til handling og kreativitet i eget liv 
• Kærlige skub
• Samfundsmæssig forandring

Potentiale



Lyd og lys
• Danmarks første frivilligbaserede 

non-profit lyd- og lysvirksomhed 
• Netværk på ca. 200 unge
• Udfører lyd-, lys- og eventopgaver
• Overskud i almennyttige aktiviteter 
• Behov for tilbud omkring musikproduktion



• Mad samler mennesker 
• Central del af husets fællesskab
• Engagerer lokalområdet 
• Frokost og folkekøkken 
• Konferenceforplejning og festafvikling

Mad og fællesskab



Den Femte Aktør
• INSP forener samfundets fire sektorer:

1) Erhvervslivet 
2) Civilsamfundet 
3) Uddannelsessektoren 
4) Den offentlige sektor

• INSP skaber rammer for møder på tværs
• Ingen forudbestemt dagsorden
• INSP udgør et netværk i sig selv



• På INSP opstår medejerskab 
• Brugerne hjælper og støtter hinanden 
• Individets resurser styrkes
• Velfærd skabes nedefra og op
• Øget trivsel for mennesker

Velfærd på nye måder



Sociale indsatser
• INSP har brobyggende indsatser, netværk og 

vejlednings- og opkvalificeringsforløb
• Samarbejder med kommunen 
• Ikke et behandlingstilbud
• Respekt for individet 
• Trivsel og livsmestring er i fokus



• Ideen skal spredes til andre steder
• INSP står til rådighed
• Skal ikke kopieres én-til-én
• Lokale kræfter og behov 
• Borgerengagement 

Fra det lokale…



• Nationale partnerskaber 
• Styrke lokalsamfundene nede-fra-og-op
• Gavner hele samfundet

… til det nationale!



• Foreningen INSP blev stiftet i 2010
• Almennyttig forening med følgende formål:

1) At udvikle og bidrage til samarbejde på tværs af 
sektorer i Roskilde

2) At dele viden om nye løsninger inden for aktivt 
medborgerskab

• Formål fremmes på to måder:
1) Drift af huset INSP i Roskilde

2) Videns- og rådgivningsaktiviteter 

• Registreret socialøkonomisk virksomhed
• Overskud kanaliseres ind i aktiviteter

Organisationen



Økonomi
• Samlet omsætning på godt 6,4 millioner kroner 

i 2017
• Det forventes, at INSP vil ramme et tilsvarende 

resultat for 2018
• Indtægterne består af:

1) Salg af ydelser til offentlige og private kunder

2) Projekter, der er finansierede via fundraising

3) Grundbevilling fra Roskilde Kommune
21
%

27
%

52
%

Fonde og 
puljer
Roskilde Kommune, 
Grundbevilling
Salg til offentlige og 
private kunder



En spirekasse for
lokale entreprenører

En dynamo for
forandring

En facilitator
og et værtsskab

Et inkluderende
fællesskab

Et folkekøkken
En engageret aktør

i udviklingen af vores
lokalområde

Et hjemligt og 
kreativt frirum

for alle

Et socialt 
laboratorium

Et fællesskab
omkring
lyd og lys

Borgerdreven
velfærd og innovation

Kontakt:
INSP: insp@insp.dk / 31 24 39 68
INSP Sound: sound@insp.dk / 71 79 79 00
Adresse: Køgevej 6, 4000 Roskilde Find mere information om INSP på: www.insp.dk


