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Emne for denne rapport

Frivillighedspolitik

Stevns Kommunes frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde § 18 og
de forebyggende indsatser § 79

sundhed & omsorg

Frivillighedspolitik
Formål
Formålet med frivillighedspolitikken er at støtte op om den indsats de frivillige yder i kommunen.
Stevns Kommune ønsker en bred og mangfoldig vifte af frivillige initiativer som understøtter det
sociale arbejde og netværk i kommunen. Stevns Kommune vil derfor såvel økonomisk som praktisk
understøtte den frivillige indsats.

Stevns kommunes vision
Stevns - Du kommer igen!
Vores vision fortæller, hvad vi stræber efter og er med til at sætte tydelig retning i Stevns Kommune.
Det gælder uanset, om du hver dag pendler ud af kommunen, er turist eller aktivt medlem i vores
foreninger eller kulturliv, så vil vi gerne have, at du kommer igen.

Værdier
Følgende værdier er kendetegnede for Stevns Kommunes samarbejde med frivillige sociale
foreninger:
•
•
•
•

Engagement
Gensidig dialog
Synlighed og åbenhed
Respekt

Engagement
Engagement er grundlaget for den store indsats de frivillige kræfter yder. Derfor skal de frivillige også
kunne forvente en engageret opbakning fra Stevns Kommune. Stevns Kommunes engagement på
frivillighedsområdet skal skabe grobund for opblomstring af frivillige initiativer og styrke borgernes
muligheder for at tage del i det frivillige sociale arbejde, således at endnu flere deltager som aktive
medborgere.
Stevns Kommune vil yde rådgivning og støtte i forbindelse med de frivilliges eventuelle behov for
hjælp til ansøgning om økonomisk støtte. Herudover samarbejder Stevns Kommune med Stevns
Frivillighedscenter omkring synliggørelse og formidling af puljer til tilskud efter servicelovens § 18 og
§ 79, således at Frivillighedscentret har mulighed for at tilbyde supplerende hjælp og støtte til
foreningerne efter behov.

Gensidig dialog
Gensidig dialog mellem frivillige sociale foreninger og Stevns Kommune er essentiel for et godt
samarbejde og for den frivillige sociale indsats der ydes. Den gensidige dialog skal bidrage til at
kommunen anerkender det frivilliges arbejdes personlige engagement og at de frivillige foreninger
anerkender det offentliges professionelle faglighed. Ligeledes vil Stevns Kommune arbejde for at
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styrke netværket imellem de frivillige sociale foreninger, således at sammenfaldende interesser og mål
koordineres.

Synlighed og åbenhed
De frivillige foreninger skal have indsigt og let adgang til information og vejledning på det frivillige
område i Stevns Kommune. Eksempelvis er der i Stevns Kommune én adgang/kontaktperson til
ansøgning om tilskud fra servicelovens § 18 og § 79. I Stevns Kommune skal frivillige sociale
foreninger inddrages i løsningen af sociale problemer, sådan at den sociale indsats bliver bredt
funderet i samfundet.

Respekt
I Stevns Kommune er der respekt for den store indsats de frivillige kræfter yder på det sociale område.
Det frivillige arbejde er en grundsten i samfundet og er en utrolig vigtig hjælp og støtte for mange
målgrupper. Stevns Kommune vil også arbejde for at der igennem det frivillige sociale arbejde opnås
gensidig forståelse på tværs af aldersgrupper, etnisk oprindelse og sociale skel.

Dialogmøde
Social og Sundhedsudvalget afholder ét årligt dialogmøde med alle lokale frivillige organisationer og
foreninger om bl.a. anvendelse af den tildelte støtte. På dialogmødet har de frivillige mulighed for at
komme i dialog med politikerne og for at orientere om deres aktiviteter. Herudover vil forvaltningen stå
til rådighed for eventuelle spørgsmål.

Hvem kan søge?
Det fremgår af Stevns Kommunes retningslinjer for hhv. § 18 og § 79, hvem der kan søge midler til det
frivillige sociale arbejde og de forebyggende indsatser.

Indstillingsudvalg
Stevns Kommune nedsætter et indstillingsudvalg, bestående af 2 medlemmer fra Social- og
Sundhedsudvalget, 2 medlemmer fra Ældrerådet, 2 medlemmer fra Handicaprådet samt 2 medlemmer
fra det øvrige frivillighedsområde. Indstillingsudvalget har til opgave at fremkomme med indstilling om
fordeling af tilskudsmidlerne til Social og Sundhedsudvalget.
Indstillingsudvalget følger kommunalbestyrelsens valgperiode og medlemmerne fra
frivillighedsområdet bliver valgt af foreningerne selv på det første dialogmøde i valgperioden.

Særlige opmærksomhedspunkter
Frivillige i både foreninger og offentlige institutioner er underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt
betyder, at det er strafbart uberettiget at videregive oplysninger eller billeder om en anden persons
private forhold.
Herudover skal foreninger og organisationer være opmærksomme på at indhente børneattester, hvor
det er påkrævet.
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