d. 26. april 2007

Rebild Kommunes Frivilligpolitik.
1. Lovgrundlag.
Lov om social service. Lov nr. 573 af 24/6 2005.
§ 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk.2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk.3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Stk.4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.
Socialministeriets vejledning no.98 af 5/12 2006 pkt. 122 – 166.
2. Vision og værdier.
Frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune skal kendetegnes ved at skabe og styrke netværk,
give glæde og forståelse for forskellighed – og bidrage til, at Rebild Kommune er et godt sted
at leve og bo.
Frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune skal kendes ved, at
o der er brug for og plads til alle,
o det bygger på demokratiske processer,
o der er lydhørhed over for ideer og tendenser i lokalsamfundet,
o det bygger på nærhed og lokal forankring, samt at
o det er synligt og tilgængeligt for alle borgere.
Frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune skal bæres af solidaritet, respekt for forskellighed,
dialog og samarbejde samt kreativitet og forandring.
3. Mål.
Rebild Kommune ønsker at styrke samarbejdet med det frivillige, sociale arbejde for derigennem
o at medvirke til et øget kendskab til de indsatser, aktiviteter og muligheder, som findes hos såvel frivillige foreninger som i det offentlige.
o

at medvirke til at øge livskvaliteten, styrke de sociale netværk og forebygge sundhedsmæssige og sociale problemers opståen.
Marginalisering, udstødelse og mangelfuld integration hænger sammen med mangelfulde sociale kontakter og netværk.

o

at inddrage borgerne i løsning af sociale og sundhedsmæssige problemer.
Dette skal ske for at gøre dette område til en folkesag, et fælles ansvarsområde,
der ikke kun påhviler det offentlige.

o

at skabe helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale og sundhedsmæssige
arbejde.
Gennem øget samarbejde med frivillige foreninger og grupper er det målet at skabe
en kontaktform og en medmenneskelig omsorg, som de kommunale tilbud kun vanskeligt kan etablere. Herved forventer Rebild Kommune i højere grad at nå ud til
vanskeligt stillede grupper og give disse mulighed for at indgå i sociale relationer
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o

at sikre dialog og samarbejde mellem det frivillige og det offentlige sociale og sundhedsmæssige arbejde.
Både for at styrke den gensidige respekt for det offentliges professionelle faglighed
og det frivillige arbejdes personlige engagement og omsorg, men også for at forbedre og kvalitetsudvikle såvel de offentlige indsatser som det frivillige arbejde.

4. Definition af centrale begreber i frivilligpolitikken.
o

At arbejdet er ”frivilligt” betyder, at indsatsen ikke udføres under ”tvang” eller i et
ansættelsesforhold, at indsatsen er ikke-lønnet og udføres over for andre end én
selv, familie og slægt. Ren deltagelse i en selvhjælpsgruppe er således ikke frivilligt
arbejde. Endelig skal ”frivilligt arbejde” foregå inden for rammerne af en forening, et
aftalt projekt eller lignende.

o

At det frivillige arbejde er ”socialt” indebærer, at det har et socialt eller sundhedsmæssigt sigte, og at aktiviteten typisk retter sig mod de målgrupper, som den sociale sektor og sundhedssektoren beskæftiger sig med. Dvs. udsatte og vanskeligt
stillede grupper, udsatte børn og unge, ældre, personer med handicap, arbejdsløse,
borgere af anden etnisk herkomst, borgere med psykiske lidelser eller kroniske lidelser mv.

o

En ”frivillig forening eller organisation” karakteriseres ved at være frivilligt
grundlagt og f.eks. ikke fastlagt i lovgivningen som f.eks. ældreråd, handicapråd,
beboer-pårørenderåd mv. Foreningens mål må ikke være at skabe overskud, men
skal være non-profit. Det frivillige aspekt skal udgøre en betydningsfuld del af organisationens grundlag, hvor mindstekravet er, at bestyrelsens indsats er frivillig og
ulønnet. - Og endelig skal medlemskab være frivilligt.

o

En ”frivillig social forening eller organisation” arbejder inden for det sociale og
sundhedsmæssige område som anført ovenfor – og kan være organiseret meget
forskelligt med blandinger af frivillig og lønnet indsats, i lokale eller landsdækkende
organisationer.

o

”Frivilligt socialt arbejde” er en samlet betegnelse for frivillige indsatser, hvad
enten det sker med frivillig eller lønnet arbejdskraft, og som foregår inden for det
sociale eller sundhedsmæssige område. Eksempler på frivillige sociale aktiviteter
kan f.eks. være
i. besøgstjenester (f.eks. besøgsvenner, motionsvenner mv.)
ii. rådgivninger,
iii. sorggrupper for børn og unge,
iv. ledsagetjenester,
v. formidling af frivillige,
vi. aflastningstjenester for pårørende,
vii. sociale caféer, væresteder og andre samværsaktiviteter,
viii. aktiviteter for foreningsløse børn og unge,
ix. støtte- og kontaktpersonordninger på frivillig basis,
x. foreninger der organiserer selvhjælpsgrupper
xi. sociale aktiviteter, f.eks. med udsatte unge eller etniske minoriteter, eller i
boligområder,
xii. brugerorganisering, f.eks. for hjemløse eller mennesker med et misbrug.
xiii. Udviklingsprojekter inden for det frivillige område vedr. sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning,
xiv. Aktiviteter, der retter sig mod udvikling og forbedring af frivilligområdet.
Eksemplerne på listen er ikke udtømmende.
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5. Rebild Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde ved
o At tilbyde vejledning, koordinering og økonomisk støtte.
o At udnævne en fast kontaktperson ift. det frivillige sociale arbejde.
o At etablere et Frivilligråd med repræsentanter fra de lokale foreninger, organisationer, grupper mv., der driver frivilligt socialt arbejde.
Frivilligrådets vedtægter skal godkendes af byrådet.
o At stille sekretariatsbistand til rådighed for Frivilligrådet.
o I samarbejde med Frivilligrådet at udgive en ”social vejviser” med oplysninger om
de frivillige sociale foreninger i kommunen.
o I samarbejde med Frivilligrådet at afholde fælles temadage for de frivillige foreninger og de ansatte i Rebild Kommune mhp. fælles faglig udvikling, øget kendskab til
hinanden og forbedring af samarbejdsrelationerne.
6. Tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde.
Jf. Servicelovens § 18. stk.2 skal ”kommunalbestyrelsen årligt afsætte beløb til støtte af
frivilligt socialt arbejde”.
o Hovedvægten lægges her på at støtte konkrete aktiviteter – og der vil dog også være mulighed for at støtte en forenings virke i almindelighed.
o Rebild Kommune yder kun tilskud til foreninger og organisationer, hvis aktiviteter er
lokalt forankrede.
o Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner.
o Sundhedsudvalget fastlægger kriterierne for de årlige tilskud til frivilligt socialt arbejde efter indstilling fra Frivilligrådet. Herunder skal der tages hensyn til på den
ene side udvikling af nye frivillige sociale og sundhedsmæssige initiativer og foreninger – og på den anden side hensyn til at skabe kontinuitet i igangværende aktiviteter.
o 2 gange årligt bevilger Sundhedsudvalget støtte til frivilligt socialt arbejde efter indstilling fra Frivilligrådet.
o Den enkelte forening skal kunne sandsynliggøre, at støtten er brugt til det formål,
den er givet til.
o Rebild Kommune kan vælge i sin vurdering af konkrete ansøgninger ikke at støtte
foreninger, der har en større likvid formue.
7. Indberetning til Socialministeriet.
Jf. Servicelovens § 18 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen årligt inden d.1. april redegøre for
den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde.

Jens Hjerrild-Jensen, d. 26.4.2007
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