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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.

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.

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 styrke netværket imellem de
frivillige sociale foreninger, således at sammenfaldende interesser og mål koordineres.

Synlighed og åbenhed
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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.
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.

Retningslinjer for tildeling af § 18-tilskud


At der gives tilskud til aktiviteter, som kan supplere (altså ikke erstatte) den
indsats som kommunen udøver – f.eks. netværksgrupper.



At der ydes støtte til såvel nye som igangværende frivillige aktiviteter.



At aktiviteter og indsatser, som kommunen ikke selv har/kan etablere vil blive
opprioriterede, hvorfor dette beskrives grundigt ved ansøgningen.



At frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen,
som udgangspunkt prioriteres. Dette udelukker ikke, at aktiviteterne kan komme
en bred gruppe af borgere til gode. Der kan indgås samarbejde med andre
kommuner, om at give tilskud til aktiviteter/projekter der sigter mere bredt.



At der gives støtte til den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige
indsats er afgørende, og derfor gives der som udgangspunkt ikke støtte til
lønninger.



At Social og Sundhedsudvalget tildeler økonomisk støtte på baggrund af
indstillinger fra Indstillingsudvalget.



Der vil være én ansøgningsrunde om året.



Tilskuddet udbetales, når Stevns Kommune har modtaget regnskab samt
beskrivelse af aktivitetens gennemførelse for året før.



At Social- og Sundhedsudvalget afholder ét årligt dialogmøde i 1. kvartal med
lokale frivillige organisationer/foreninger omkring anvendelsen af den tildelte
støtte.

Hvem kan søge?
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Efter Lov om Social Service § 18, ydes der tilskud til frivillige
foreninger/organisationer. Ved frivillige foreninger/organisationer forstås
foreninger/organisationer, der er økonomisk afhængige af forskellige tilskud, dvs.
non-profit foreninger/organisationer.
Sådanne foreninger/organisationer må gerne have lønnede ansatte, men skal som
minimum have en ulønnet bestyrelse, og skal hovedsagligt fungere ved frivillig
arbejdskraft. Der kan dog også ydes tilskud til enkeltpersoner der ønsker at
gennemføre konkrete projekter.

Ansøgning
Ansøgningsfrist for § 18-tilskud 2022 er den 1. oktober 2021.

Indstillingsudvalg
Stevns Kommune nedsætter et indstillingsudvalg, bestående af 2 medlemmer fra
Social- og Sundhedsudvalget, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet
samt 1 medlem fra det øvrige frivillighedsområde til at fremkomme med indstilling til
Social- og Sundhedsudvalget om fordeling af tilskudsmidlerne. Repræsentanten fra
frivillighedsområdet vælges på det årlige møde mellem frivillige foreninger og Socialog Sundhedsudvalget.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskema kan findes på Stevns Kommunes hjemmeside www.stevns.dk fra
den 7. september 2020. Ansøgningsskemaet kan også rekvireres i Sundhed & Omsorg
via mail sundhed@stevns.dk eller ved at ringe til Stine Rehn mellem
kl. 9-12 på telefon 56 57 52 21 eller til Tine Vestermark Nielsen på telefon 56 57 50
47.
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