Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2017

Vedtaget i Fanø Byråd den 15-09-2014

Politik for frivilligt socialt arbejde
Baggrund og formål
Baggrunden for en frivillighedspolitik skal bl.a. ses i lyset af den øgede interesse, der er omkring det
frivillige sociale arbejde, samt Fanø Kommunes interesse i at skabe et værdifuldt supplement til den
offentlige indsats indenfor det sociale område.
Frivillighedspolitikken skal samtidig ses i et samspil med kommunens øvrige politikker, herunder ikke
mindst ældrepolitikken, sundhedspolitikken, børnepolitikken og kultur- og fritidspolitikken.
Fanø Kommune er bevidst om, at de frivilliges kompetencer ikke skal erstatte
det offentliges opgavevaretagelse men derimod være de ressourcer, der kan være med til at sikre, at den
sociale indsats bliver et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige eller den
enkelte, men er berigende for alle parter.
Fanø Kommunes samarbejde med de frivillige sociale organisationer er reguleret i Servicelovens § 18,
hvoraf det fremgår, at kommunen er forpligtiget til





At samarbejde med de frivillige organisationer
Afsætte et beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde
Fastlægge rammerne for samarbejdet
Indsende redegørelse om samarbejdet til ressortministeriet 1 gang årligt

Målgruppen for frivillighedspolitikken
Målgruppen, der er omfattet § 18 er





Børn
Unge
Voksne
Ældre

herunder personer med handicap, flygtninge, misbrugere, socialt udsatte m.fl.
Indsatsområder
En social indsats i forhold til målgruppen kan rette sig mod følgende:





Forsørgelse
Adfærd
Omsorg
Forebyggelse af problemer i relation til foranstående.

Målsætninger for perioden 2014-2017
Fanø kommunes frivillighedspolitik skal være med til at sikre






dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde således, at tilbuddene indbyrdes
supplerer hinanden.
samarbejdet med frivillige organisationer, foreninger, grupper og enkelt-personer for at styrke
sociale netværk og forebygge sociale problemers opståen. Dette kan b.la. ske ved partnerskaber
mellem Fanø Kommune og de frivillige organisationer/foreninger. Der udarbejdes etiske
retningslinjer i de enkelte partnerskabsaftaler.
helhed i indsatsen og problemløsning i det sociale arbejde. Fanø kommune skal sikre den
professionelle indsats og behandling, mens det frivillige sociale arbejde kan tilbyde en kontakt som
kommunens tilbud kun vanskeligt kan etablere.
fokus på nationale tiltag, f.eks. forebyggelse af ensomhed blandt ældre, frivillighedsdag mv.

Tildeling af midler
Fanø Kommunes støtte til frivilligt social arbejde fordeles på følgende måde:
1. Ansøgninger fra lokale foreninger eller enkeltpersoner, der indeholder en beskrivelse af
fremadrettede projekter indenfor frivilligt socialt arbejde og som er rettet mod målgruppen.
2. Ansøgninger fra nabokommunale eller regionale foreninger, der indeholder en beskrivelse af
fremadrettede projekter indenfor det frivillige sociale arbejde og som er rettet mod
målgruppen.
3. Ansøgninger fra lokale foreninger - fortsættelse af igangværende projekter indenfor det
frivillige sociale arbejde.
4. Ansøgninger fra nabokommunale eller regionale foreninger – fortsættelse af igangværende
projekter indenfor det frivillige sociale arbejde.
5. Ansøgninger fra landsdækkende organisationer
Hvordan og hvornår søges § 18 midler
Der kan søges om tilskudsmidler frem til den 1. august. Fanø Kommune indrykker annonce om
ansøgning m.m. på hjemmesiden og i Fanø Ugeblad hvert år i april måned. Skema til ansøgning kan
downloades fra hjemmesiden.
Markering af det frivillige arbejde – Frivillighedsdagen
For at markere vigtigheden af det frivillige arbejde på Fanø, ønsker Fanø Kommune at tage del i den
nationale fejring af Frivillighedsdagen. Dette sker med et årligt tilbagevendende arrangement den
sidste fredag i september måned.
Dagens indhold kan variere fra år til år, og forskellige parter kan inddrages i planlægningen af dagen.
Frivillighedsdagen er en fejring af alle frivillige på Fanø, både inden for det sociale, kulturelle og
idrætslige område.

Kontaktperson
Fanø Kommune har udpeget en kontaktperson, der er ansvarlig for kontakten med de frivillige, samt
kommunens bindeled til det frivillige sociale arbejde. Kontaktpersonen vil være behjælpelig i
forbindelse med praktiske spørgsmål i forhold til ansøgninger, ligesom pågældende kan inddrages/og
inddrager de frivillige foreninger i forhold til nye tiltag, der relaterer til det frivillige sociale arbejde.
Godkendelse af frivillighedspolitikken
Frivillighedspolitikken godkendes af Byrådet og revideres hvert 4. år.

