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Frivillighed og civilinddragelse
 – det strategiske niveau

• Vision 2030 Faxe Kommunes byråd
”Vi vil styrke de frivilliges indflydelse på udviklingen i 
kommunen”
”Fokus på sundhedsområdet og det aktive liv i fælleskab med 
andre”

• Værdighedspolitikken
Her står bl.a. ift. borgernes livskvalitet:  ”at det er vigtigt at 
føle sig aktiv, at have nogle at snakke med og at kunne deltage 
i fælleskaber”
”Samarbejde med frivillige kræfter skal  blandt andet 
understøtte indsatsen mod ensomhed”



Et godt mentalt helbred skabes gennem aktive 
meningsfulde fælleskaber



Vores samarbejdspartnere, snitflader og 
initiativer

FRIVILLIGHEDS
KOORDINATOR  

Center for 
sundhed og 

pleje

DALGÅRDEN

 50 foreninger/klubber 
fx Slægtsforskning, 

gymnastik, Visens venner, 
Bedstes  Madklub , Social 

samvær og træning, 
Huskedans  m.fl..

9 PLEJECENTRE

Centerlederne
Aktivitetsmedarbejdere

Musikterapeuterne 
Frivillige fx  Vågetjenesten

PATIENTFORENINGER

 Parkintonforeningen
Scleroseforeningen

 Kræftens bekæmpelse 
Alzheimers foreningen m.fl.

SUNDHEDSFAGLIGE 
AKTØRER UNDER CFSP

Demensteam
Pårørendevejleder
Sundhedskonsulent
Træningsenheden

Økonoma
Fællesskabsfacilitator osv.

SAMARBEJDSPARTNERE 
FRA ANDRE CENTRE

Hjerneskadekoordinator
Frivilligkoordinator fra CBKF

Gadeteam m.fl..

FRIVILLIGE FORENINGER / 
KLUBBER

Ældresagen
Idrætsforeninger

Mænds Mødesteder
Livsfortællinger 
Røde kors m.fl..

AKTIVITETSCENTRE/
FORSAMLINGSHUSE

Æblehaven
Oasen m.fl



Projekter og tiltag
Eksempler på aktiviteter i frivilligt regi og indsatser, hvor kommunen er igangsætter
• Bedstes Madklub 2015 (20-25 borgere – 8 frivillige)
• Træning og socialt samvær for senhjerneskadede  2019 (20 borgere – 2 frivillige)
• Huskedans for demente og deres pårørende 2019 (25-30 borgere – 8 frivillige)
• Frivillig træning 2013 (50-60 borgere – 10 frivillige)

Andre aktiviteter med civilsamfundet og frivillige (uddrag)
• Samarbejde med ØDA fx demens julebal
• Samarbejde med frivillige foreninger f.eks. Mænds Mødesteder og Livsfortællinger
•  Plejecentrenes frivillige aktiviteter 

f.eks. oplæsning, bridgeklub, besøgsvenner, vågetjenesten

Fokusområde i den kommende periode  
• Nye fælleskaber – de små lokalsamfund (ensomhed)



Frivillighed og forsikring
Frivillige og forsikringsforholdene 
• Alle frivillige er forsikrede. Ændring fra 2017. Se bilag 3



Fremadrettet fokus

• Hvordan kan vi styrke frivilligheden og civilinddragelsen fremadrettet?


