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Forord

Der er i disse år sat særlig fokus på udviklingen af samarbejdet mellem de frivillige og det
offentlige.
Frivillighedspolitikken skal beskrive grundlaget for og styrke samarbejdet mellem Faxe
Kommune og de mange frivillige, som har deres virke i kommunen.
Frivillighedspolitikken i Faxe Kommune er resultatet af en fælles proces og et tæt samarbejde
mellem Faxe Kommune og engagerede borgere inden for frivillighedsområdet i vores
kommune.
De tidligere kommuner, som er blevet til Faxe Kommune, har gennem mange år prioriteret at
yde tilskud til frivilligt arbejde, såvel det frivillige foreningsarbejde som det frivillige, sociale
arbejde, og anerkender den værdi, dette arbejde repræsenterer for samfundet og den enkelte.
Med formuleringen af Frivillighedspolitikken ønsker vi både at fastholde og udbygge
kommunens fokus på det frivillige arbejde.
Det frivillige arbejde er mangfoldigt. Det forebygger, skaber sociale netværk og er i det hele
taget en stærk forankret tradition i det danske samfund, og vi nyder alle godt af det.
Frivillighed udøves i mange former og i forskellige former for organisering.
Udviklingen af velfærdssamfundet sker i tæt dialog mellem det offentlige og borgerne, ikke
mindst der, hvor de frivillige foreninger og organisationer påtager sig et ansvar for en
opgaveløsning, der supplerer den offentlige forpligtelse. De frivillige kan nemlig tilbyde andre
ydelser, end det offentlige kan.
I Faxe Kommune ser det ud til, at udgangspunktet for en fortsat udvikling af det frivillige
arbejde er særdeles godt. Frivillighedsarbejdet skaber sammenhængskraft og bidrager til både
velfærd og den demokratiske ansvarlighed blandt borgerne.
Det er vigtigt, at der i fællesskab sikres opmærksomhed om grænsefladen mellem den
lovpligtige, offentlige opgaveløsning og den frivillige, uafhængige indsats overfor borgerne.
Det er visionen, at det frivillige arbejde fortsat skal blomstre og finde nye forgreninger i
kommunen - og at samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige kræfter udbygges og
opleves som velfungerende.
Den tætte dialog i samarbejdet med de frivillige kan bringe os nærmere til at få et præcist
billede af borgernes ønsker og behov - og er ikke mindst vigtigt, når politikken skal udmøntes i
konkret handling til gavn for såvel den enkelte borger som for fællesskabet i hverdagen.
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Næste skridt vil netop derfor være at bringe konkret indhold i Frivillighedspolitikken.
Politikken sætter retning for frivillighedsarbejdet i Faxe Kommune for en længere periode, og
udmøntningen skal ske i tæt samarbejde med de frivillige.
Herved sikres en tæt sammenhæng mellem den politiske målsætning og den konkrete
handling, hvor de fælles mål for udviklingen af frivillighedsområdet tydeliggøres for alle.
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1. Visionen
Frivilligt arbejde i Faxe Kommune er kendetegnet ved at skabe og styrke netværk, give glæde
og forståelse for forskellighed og bidrage til, at Faxe Kommune er et godt sted at leve og bo i.
Alle i Faxe Kommune kender og værdsætter betydningen af frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde
er således kendetegnet ved at
•
•
•
•
•

Der
Det
Det
Det
Det

er plads til alle
bygger på demokratiske processer
er fleksibelt og lydhørt overfor nye metoder og tendenser i lokalsamfundet
bygger på nærhed og lokal forankring
er synligt og tilgængeligt for alle borgere.

2. Værdierne
Det frivillige arbejde i Faxe Kommune tager udgangspunkt i borgernes ønske om at skabe
aktivitet og påvirke udviklingen lokalt.
Det frivillige arbejde er et nødvendigt og værdifuldt supplement til den offentlige indsats.
Samarbejdet mellem de frivillige og Faxe Kommune bygger på tillid og respekt for hinandens
viden, opgaver og roller.
De frivillige er konstruktive samarbejdspartnere til Faxe Kommune og bidrager herved til at
skabe livskvalitet og velfærd såvel for den enkelte som for fællesskabet.
I Faxe Kommune er det frivillige arbejde overordnet kendetegnet ved de 3 M´er.
Menneskesyn – Motivation – Metode:
•

Menneskesyn
o Respekt for forskellighed - tolerance
o Medmenneskelighed – forståelse for andres situation – indlevelse
o Solidaritet – rummelighed
o Gensidighed – at yde såvel som at nyde
o Ligeværdighed - uanset forudsætninger.

•

Motivation
o Glæde – oplevelsen af at gøre en forskel og få noget igen
o Attraktivt – der skal være respekt om det frivillige arbejde
o Lyst – til at være aktiv, interesse for aktiviteten
o Socialt engagement – at være en aktiv medborger
o Vilje – at føle ansvar for opgaven og fællesskabet.

•

Metode
o Samarbejde – frivillige imellem og mellem de frivillige og Faxe Kommune
o Vidensdeling – at lære af hinandens erfaringer - kurser og uddannelse mm.
o Åben dialog – gensidig tillid og respekt for hinandens roller og ansvar,
kommune, frivillige og borgere imellem
o Kreativitet – plads til fornyelse, forandring og begejstring.
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3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder
Frivillighedspolitikken i Faxe Kommune omfatter det frivillige sociale arbejde (Lov om Social
Service § 18).
Udover visionen for Frivillighedspolitikken og de grundlæggende værdier, hvorpå arbejdet og
samarbejdet hviler, har Faxe Kommune behov for en række prioriterede indsatsområder.
Disse indsatsområder vil i de kommende år sætte retning for Frivillighedspolitikkens
udmøntning.
Indsatsområderne præsenteres i prioriteret rækkefølge.

3.1 Synlighed og tilgængelighed
Frivilligt arbejde er en vigtig del af det danske velfærdssamfund, og således også vigtig i Faxe
Kommune.
Vi ønsker derfor at skabe mest mulig fokus og opmærksomhed omkring det frivillige arbejde i
Faxe Kommune, for herved at få størst muligt udbytte – både for de frivillige og for dem, der
har brug for en frivillig indsats.
Nøgleordene er synlighed og tilgængelighed.
Målsætning
•
•

At flest mulige borgere har kendskab til det frivillige arbejde, der udføres lokalt, og får
lyst til at deltage aktivt
At borgerne har mulighed for at vælge netop det tilbud, der er relevant for dem.

Hvad kan Faxe Kommune gøre
•
•
•

Medvirke til at skabe kendskab til de mange frivillige tilbud til borgerne
Indtænke de frivilliges behov for synlighed
Gøre det let for de frivillige at samarbejde med den kommunale forvaltning.

Hvad kan de frivillige gøre
•
•
•

Lave en plan for formidlingen af sine aktiviteter
Stille op til lokale begivenheder og markedsføre sine aktiviteter
Beslutte, at formidlingsarbejdet er en vigtig opgave i foreningen, som kræver en særlig
indsats.
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3.2 Samarbejde mellem de frivillige og Faxe Kommune
Vi ønsker et tæt samarbejde mellem de frivillige og Faxe Kommune, et samarbejde der er
baseret på tillid, ligeværdighed og respekt for hinandens viden, opgaver og roller.
Samarbejdet hviler på den grundlæggende forudsætning, at de frivillige fortsat er
selvbestemmende.
Målsætning
•
•

En øget borgerinvolvering og større engagement i det frivillige arbejde
Klarhed i rollefordelingen mellem det frivillige arbejde og det offentlige.

Hvad kan Faxe Kommune gøre
•
•
•
•
•

Ledelsesmæssig fokus på vigtigheden af samarbejdet mellem Faxe Kommune og de
frivillige
Indtænke frivillighed i sin opgaveløsning og formulere den konkret i de enkelte
afdelinger/enheders udviklingsplaner
Lade sig udfordre og inspirere af de frivilliges erfaringer
Være i løbende dialog med de frivillige om samarbejdet
Respektere de frivilliges grundlæggende forudsætninger for at indgå i samarbejde med
det offentlige.

Hvad kan de frivillige gøre
•
•
•
•

Bidrage med nye idéer
Være villige til at gå i dialog med det offentlige om udvikling af samarbejdet
Være opmærksomme på egne grænser for, hvor langt man vil gå i samarbejdet
Være forandringsparate og åbne over for nye tendenser.
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3.3 Frivillighed som en demokratisk proces
Udviklingen af det danske velfærdssamfund bygger blandt andet på et aktivt samspil mellem
de frivillige foreninger og det offentlige.
Det frivillige arbejde styrker den demokratiske dannelse og bidrager til en fælles social og
kulturel forståelse mellem mennesker.
Målsætning
•
•
•
•

At fremme og styrke den ligeværdige dialog
At skabe demokratisk ansvarlighed
At styrke demokratiske partnerskaber, der sikrer at flest mulige borgere har socialt og
kulturelt engagement
At stimulere organisationers/foreningers demokratiske opbygning.

Hvad kan Faxe Kommune gøre
•
•
•
•
•

Udarbejde/videreudvikle en Frivillighedspolitik i samarbejde med de frivillige, herunder
skabe mulighed for dannelsen af et Frivillighedsråd
I videst muligt omfang delegere beslutningskompetence til de frivillige
Sikre åben adgang til al relevant information
Stille faglig kompetence til rådighed for de frivillige
Vejlede omkring demokratisk organisering af det frivillige arbejde.

Hvad kan de frivillige gøre
•
•
•
•
•

Udarbejde/videreudvikle en Frivillighedspolitik i samarbejde med Faxe Kommune
Drøfte behov for og mulighederne i dannelsen af et koordinerende Frivillighedsråd
Udføre frivilligt arbejde
Igangsætte og deltage i initiativer til styrkelse af den fælles sociale proces
Deltage i den fortsatte udvikling af det frivillige arbejde, herunder deltage aktivt i de
frivilliges formelle, demokratiske organer.
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3.4 Støtte og opbakning til de frivillige
Det frivillige arbejde vil til stadighed have behov for opbakning, uddannelse, kurser og
påskønnelse.
Den enkelte frivillige får glæde af større viden og flere personlige ressourcer, som skaber
mulighed for udvikling og højnelse af kvaliteten i det frivillige arbejde – til gavn for alle.
Målsætning
•
•
•
•
•

At sikre grobund og vækst for den frivillige ustyrlighed. Ustyrlighed handler her om de
frivilliges selvbestemmelse, mangfoldighed og motivationen i at skabe indholdet for
deres egen frivillighed
At sikre kvalitetsudvikling i det frivillige arbejde
At sikre udveksling af erfaringer – mellem frivillige, og mellem frivillige og Faxe
Kommune
At fortsat styrke opbakningen til de frivillige i form af viden, uddannelse, økonomi,
fysiske og organisatoriske rammer mm.
At gøre det frivillige arbejde attraktivt for alle grupper af borgere.

Hvad kan Faxe Kommune gøre
•
•
•
•
•

Skabe rammer for det frivillige arbejde med økonomi, lokaler og faglig viden
Koordinere det frivillige arbejde og medvirke til at skabe rammer for fælles/tværgående
frivillige initiativer
I videst muligt omfang uddelegere ansvar og beslutningskompetence til de frivillige
Medvirke aktivt til fælles initiativer – eksempelvis den årlige frivillighedskonference
Udvikle og udarbejde informationsmateriale om frivilligt arbejde.

Hvad kan de frivillige gøre
•
•
•

Synliggøre ønsker om og behov for læring/uddannelse
Deltage aktivt i planlægning, udvikling og gennemførelse af kurser, arrangementer,
konferencer mm.
Deltage aktivt i erfaringsudveksling de frivillige imellem.
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3.5 Det frivillige arbejdes ressourcer og rammer
Det frivillige arbejde skal ikke underlægges offentlig styring, men det kan styrkes og støttes af
det offentlige, blandt andet ved at der stilles økonomi, rådgivning og fysiske rammer til
rådighed.
Disse ressourcer og rammer identificeres i en behovsanalyse baseret på de frivilliges konkrete
erfaringer og behov og Faxe Kommunes økonomiske muligheder. Prioriteringen sker på
grundlag af Frivillighedspolitikkens principper.
Målsætning
•
•
•
•
•

At give plads til frivilligt arbejde
At udnytte de tilgængelige ressourcer bedst muligt og i forhold til de konkrete behov
At sikre rådgivning om eksempelvis juridiske og forsikringsmæssige forhold, der gør sig
gældende for frivilligt organiserede aktiviteter
At højne udnyttelsesgraden af allerede eksisterende fysiske rammer
At frivillighedspolitikken udmøntes i en optimering af udnyttelsen af eksisterende
faciliteter samt den konstaterede nødvendige udbygning/omstilling.

Hvad kan Faxe Kommune gøre
•
•
•
•
•

Afdække de konkrete behov
Afsætte de nødvendige midler til frivilligt arbejde på budgettet – i dialog med de
frivillige
At formidle viden omkring forhold, love og regler, der har betydning for udøvelsen af
frivilligt arbejde (forsikringsforhold, indhentelse af straffeattester mv.)
Skabe mulighed for adgang til fysiske rammer i form af lokaler, såvel lokalt som
centralt
Samarbejde med de frivillige om fordeling/anvisning af lokaler.

Hvad kan de frivillige gøre
•
•
•
•
•

Være i åben dialog omkring udnyttelsen af de fysiske rammer
Gøre opmærksom på eventuel lav udnyttelse af faciliteter med henblik på at dele/afgive
lokaler til andre frivillige
Være opmærksom på det ansvar, der hviler på den enkelte/foreningen – eksempelvis i
forhold til forsikringsforhold, indhentelse af straffeattester mv.
Være indstillet på at dele egne lokaler med andre frivillige
Indgå samarbejde med andre, eksempelvis selvejende institutioner, omkring fælles
brug af deres lokaler.
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3.6 Prioritering af målgrupper for frivilligt arbejde
Frivillighedspolitikken er bredt favnende og skal dække alle hjørner af indsatsen på det
frivillige område.
Politikken tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og netværk – det er typisk her, den
frivillige arbejdskraft skal findes.
Samtidig er det vigtigt at forstå, at vi alle har et ansvar over for dem, der ikke har et stærkt
netværk, en familie eller venner at støtte sig til.
Endvidere er det vigtigt at rette opmærksomheden mod de kvaliteter, der ligger i såvel mødet
mellem ligesindede som det at kunne mødes på tværs af eksempelvis alder, uddannelse, køn
eller etnicitet.
Det er derfor vigtigt at forsøge at rekruttere frivillige fra alle grupper af samfundet.
Eksempelvis er det en kendsgerning, at unge er underrepræsenteret i det frivillige arbejde.
Derfor er det vigtigt at gøre noget ekstra for at motivere denne gruppe til en frivillig indsats.
Målsætning
•
•

Identificere nye behov for særlige målgrupper og igangsætte konkrete, relevante tilbud
Identificere og rekruttere ressourcepersoner blandt borgerne og inddrage dem i det
frivillige arbejde. Der skal være et særligt fokus på at motivere unge til at indgå i
frivilligt arbejde

Hvad kan Faxe Kommune gøre
•
•
•

Støtte og styrke de frivilliges arbejde med nye eller særlige målgrupper for deres
indsats med viden, uddannelse, faciliteter og økonomi
Være åben, når de frivillige ønsker at iværksætte nye initiativer
Vejlede omkring lovgivning, finansieringsmuligheder, faciliteter mm.

Hvad kan de frivillige gøre
•
•
•
•
•

Igangsætte nye initiativer, når idéen eller behovet opstår
Arbejde med rekruttering af nye frivillige, herunder særligt at øge de unges
repræsentation
Inddrage personer i netværket omkring målgruppen for en aktivitet i det frivillige
arbejde
Være opmærksom på at opdele det frivillige arbejde i mindre, konkrete opgaver
Være åbne overfor nye initiativer, når Faxe Kommune præsenterer nye behov.

Vedtaget af Byrådet den 14. juni 2007.
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