Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde
Gældende fra 2013

Definition af frivilligt socialt arbejde
Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige
område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.
Solrød Kommune vil arbejde for at organisationer, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner tager et medansvar for løsning af de sociale opgaver i Solrød Kommune.
Ovenstående tager udgangspunkt i Byrådets vision om, at Solrød Kommune er en velfungerende bokommune med aktive borgere, der tager ansvar. Byrådet anerkender samtidig, at mange har noget at
byde på, som kan være et godt supplement til det, det offentlige yder, uden det påvirker kommunens
kerneydelser.
Solrød Kommunes ledere har med udgangspunkt i ovenstående fokus på at se muligheder i et samarbejde med frivillige og frivillige organisationer og ønsker at skabe nye innovative tiltag sammen
med de frivillige. Tiltag, der kan understøtte velfærdssamfundet i Danmark.
Dette gøres bl.a. ved, at
 indsatsen omkring arbejdet med sociale opgaver gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar,
der ikke alene påhviler det offentlige
 inddrage borgerne i løsningen af sociale opgaver
 arbejde for at styrke de sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen.
Solrød Kommune ønsker at styrke samarbejdet mellem det frivillige sociale arbejde og det offentlige for derigennem at skabe en helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde ved, at




sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde, således at tilbudene indbyrdes kan supplere hinanden,
bidrage til et gensidigt kendskab og samarbejde på tværs af det frivillige og offentlige sociale arbejde, således at indbyrdes forskelle kommer til at fremstå som en forøgelse af tilbuddene,
bevare den professionelle faglighed i det offentliges tilbud og det frivillige sociale arbejdes
personlige engagement.

Solrød kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde ved, at






tilbyde vejledning, koordinering og støtte til det frivillige sociale arbejde,
så vidt muligt skabe fysiske rammer til frivillige aktiviteter
skabe en platform for rekruttering af frivillige via Frivillig-job-bank,
fokusere på at skabe nye samarbejdsformer i det sociale arbejde,
afholdelse af temadage/ - aftner,
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så vidt muligt skabe en indgang til kommunen for de frivillige,
Byrådet har indstiftet en Frivillighedspris på 7.000 kr. Prisen gives til enkeltpersoner/foreninger/organisationer, der har gjort en særlig indsats indenfor det frivillige sociale
arbejde i kommunen. (Bilag A)

Solrød Kommunes økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde ydes til de områder af den
frivillige indsats, der kan supplere den kommunale indsats.





Sigtet med støtten er at styrke den frivillige indsats, der foregår i de frivillige sociale organisationer og foreninger, men også at støtte aktiviteter som foregår udenfor det som normalt
henregnes som værende frivillige sociale organisationer. Det kan handle om aktiviteter, der
forgår i tilknytning til boligforeninger, idrætsforeninger, fagforeninger og virksomheder, og
som har et tydeligt socialt sigte med et konkret forebyggende formål og som dermed bidrager til den enkelte borgers velfærd.
Det kan dreje sig om en indsats, der har til formål at forbedre livskvalitet for grupper af borgere og samtidig dæmme op for de stigende sociale og sundhedsmæssige udgifter til eks.
sindslidende, misbrugere, flygtninge og ældreområdet.
I forlængelse af Solrød Kommunes sundhedsstrategi kan det være indsatser, der understøtter
og forbedrer sundheden for grupper af borgere, der ellers vil være truet af faldende funktionsniveau som følge af kroniske sygdomme eller alderdom.

Solrød Kommune ønsker bl.a. at støtte følgende områder:
 Rådgivning.
 Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis.
 Ledsageordninger på frivillig basis.
 Besøgsvenner til eks. handicappede, ældre og unge med særlige udfordringer.
 Organisering af indkøbsordning for handicappede og ældre.
 Foreninger og organisationer, der organiserer selvhjælpsgrupper.
 Sociale caféer og væresteder.
 Støtte til aktiviteter, der virker sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til sociale
problemers opståen og udbredelse.
 Tiltag, der kan øge borgernes opmærksomhed på frivillige sociale aktiviteter samt bidrage til rekrutteringen af frivillige ildsjæle.
Der uddeles tilskud 1 gang årligt på grundlag af en motiveret ansøgning. Ansøgningsskema hentes
på Solrød Kommunes hjemmeside.
Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysninger om:
 Ansøgeren, f.eks. foreningen eller organisationen. Herunder vedtægter, regnskab for de 2
sidste år og/eller budget for indeværende år.
 En beskrivelse af hvilket formål og aktivitet, der søges støtte til (eksisterende eller ny aktivitet)
 Størrelsen af det ønskede tilskud, og for hvilken periode
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Forslag til orientering om aktiviteten /projektet, samt evt. forslag til opfølgning og evaluering.

Ansøgningsfristen er den 15. januar for perioden 1.1. -31.12 det samme år.
Ansøgningerne bliver behandlet og afgjort inden for en periode af max. 2. måneder.

Godkendt af Solrød Byråd 17.12.2012

