Faxe Kommunes samarbejde
med frivillige…
Eksempler, strategi & indsatser

Faxe Kommune
•
•
•
•
Faxe

Ca. 36.000 borgere
7 byer
Over 500 foreninger
Ca. 15.000 borgere er aktive i foreningslivet
Haslev

Rønnede

Karise

Terslev

Dalby

Faxe Ladeplads

Hvad samarbejder vi om?
–
–
–
–
–
–
–
–

Lokalsamfundets udvikling / dialogprojekt
Sundhed og bevægelse / mænd og børn
Ældre og omsorg / madlavning, cykelpiloter
Åben skole / relationer mellem foreninger og skoler
Teknik & miljø / vandløbspleje / indsamling af skrald
Idræt og integration / flygtning & udsatte børn
Integration / OBS / kolonihaver / cykelværksted
Og…

Strategisk ramme
- udgangspunkt
• Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed
– Respekt for frivillighedens natur
– Skabe basis for udvikling af borgernes trivsel,
udvikle meningsfulde relationer og sammenhænge
– Når det er ‘borgeren der giver’ og ‘borgeren, der
får’ bidrager frivillighed til sammenhængskraft
(læringsstrategi – vi må tale om hensyn og ”grænser” )

Strategisk ramme
- indsatsområder
DEN FÆLLES FORSTÅELSE
• løbende dialog om holdninger og tilgange til samarbejde &
nye relationer

DEN FRIVILLIGE BORGER
• styrke viden, lyst, synlighed og tilgængelighed

DEN SAMARBEJDSPARATE KOMMUNE
• sikre medarbejdernes viden, tiltro og tillid til at medarbejdere og frivillige kan samarbejde uden at skabe barrierer for
hinanden

Strategisk ramme

Handlinger & Indsatser
DEN FÆLLES FORSTÅELSE
• Tilbagevendende frivillighedskonferencer, dialogmøder m.m.

DEN FRIVILLIGE BORGER
• Oversigter på kommunens hjemmeside, kursusvirksomhed,
Boblberg.dk

DEN SAMARBEJDSPARATE KOMMUNE
• Debat i Hoved-MED, retningslinier og gudie for drøftelser i
MED-udvalg, mødefora på tværs om erfaringer og
udfordringer

Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og
Civilsamfund
Byrådet nedsatte § 17 stk. 4 udvalg med fokus på:
• udvikling af frivilligheden i kommunen, samarbejde med kommunen og
indbyrdes.
Arbejdsperiode fra sommeren 2015 til november 2016.
Udvalget var sammensat af byrådsmedlemmer, repræsentanter for frivillige
i kommunen via folkeoplysningsudvalg, frivilligråd og kulturelle ildsjæle.
Udvalget fremkom med 11 anbefalinger.

Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund

Anbefalinger – på vej
– At få frivilligheden ind i folkeskolen >> Politisk debat > opfølgning
– At fortælle den gode frivillige historie >> foreningernes Dag og flere
historier på vej
– At etablere et Frivilligcenter >> undersøgelser og dialog > ændre til
opgradering af kommunal vejlednings & rådgivningsindsats (budget
2018)
– At etablere et Frivilligt samråd >> er sat i værk
– At se på den strategiske ramme og det nationale frivilligcharter
mhp. ajourført udgangspunkt for samarbejde og udvikling >>
Frivilligt Samråd er netop gået i gang

Frivilligt Samråd
• Fælles dialogforum

– Hvor alle områder i den frivillige verden er repræsenteret via 7 personer plus
4 politikere fra Byrådet

• Målet

– er at skabe det fælles fodslag og arbejde med den fælles forståelse
– er at støtte til de respektive frivillige områder
– er at nå frem til overordnede retningslinjer og handleplaner for det samlede
frivillige område

• Fokus på

– mangfoldigheden i frivillighed
– at løsne den mentale afstand (samarbejde på tværs af frivillige områder)
– kulturen i arbejdspladserne

& vi fortsætter samarbejdet…
”Det er altid godt, når man selv får ejerskab til
tingene. Det er lige meget, hvad man arbejder med.
Det er jo os, der kender området, og vi ved, hvad vi
gerne vil have. Man kan måske ikke altid få alt, men
måske kan man nærme sig, og i hvert fald kan man jo
kæmpe lidt for tingene.”

Pia Jensen fra Karise, Dialogprojektet

Rammer & retningslinier
– på skrift
• ‘Frivillighed i Faxe Kommune’ – en strategisk ramme
• ‘Håndbog til samarbejde med frivillige’ - for ledere og
medarbejdere i Faxe Kommunes organisation
• ‘Værd at vide’ - Pixibog til frivillige
• Kultur- og fritidspolitikken 2015 - 2019
• Folkeoplysningspolitik
• Retningslinier for puljer og lokalebooking
• Forsikringsordning

