Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 10.11.2015

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed ∙ Anerkendelse ∙ Tillid ∙ Tydelighed

OVERORDNET POLITIK

Frivillighedspolitik
I Samsø Kommune stræber vi efter et helhedsorienteret, socialt ansvarligt
fællesskab, hvor de frivillige kræfter bidrager med en unik og uundværlig
indsats.
Indsatsen kan supplere de kommunale ydelser, men ikke erstatte disse.
Samsø Kommune ønsker at opbygge et tæt og konstruktivt samarbejde mellem
borgere, de frivillige, foreninger, erhvervsliv og kommunen, hvor den frivillige
indsats har sin særegne betydning for Samsø.
Som udgangspunkt opfordres alle kommunale institutioner til at inddrage de
frivillige, hvor det anses for relevant.
Kommunen afsætter en årlig budgetramme til at understøtte de frivillige
indsatser og aktiviteter.

INDSATSER

PRINCIPPER

KOORDINERING
Vi arbejder for, at det frivillige arbejde har
de nødvendige rammer for at kunne
eksistere og udfolde sig.

ANERKENDELSE
Vi understøtter og anerkender den
indsats, som foreninger og frivillige
kræfter bidrager med.

Vi drager omsorg for, at der foregår en
løbende netværks- og synergidannelse
mellem de frivillige, foreninger, erhvervsliv
og kommune.

Der etableres én indgang for foreningerne
til kommunen gennem en fast
kontaktperson.

Vi arbejder med anerkendelse af den
frivillige indsats, hvad enten den
varetages af foreninger eller individer.

Vi yder en aktiv indsats for at danne og
fastholde overblikket over de frivillige
aktiviteter på Samsø.

Vi har en løbende erfaringsudveksling
med de frivillige kræfter og sørger for, at
de bliver klædt på til den frivillige indsats.

Vi støtter op om, at alle borgere med
interesse for det frivillige arbejde har let
adgang til information om og siden
vejledning i varetagelse af det frivillige
arbejde på Samsø.
Vi sørger for, at praktiske foranstaltninger
er sat i system – så der fx er let adgang til
lokaler og andre kommunale faciliteter.
Vi er parate til at indgå
partnerfællesskaber med
erhvervsvirksomheder og
organisationer.
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(Udkomme eller outcome: De resultater, vi vil nå)
Borgerne har let ved at danne sig et overblik over
og få opdateret information om, hvilke frivillige
indsatser, der er på Samsø, samt hvordan de selv
kan deltage og bidrage.
Synergien mellem de frivillige, foreninger,
erhvervsliv og kommunen styrkes, så ressourcer
og kræfter kanaliseres de rigtige steder hen.

EFFEKTMÅL

Borgere med behov for frivillig hjælp oplever, at
de har let adgang til relevante tilbud.
Frivillige og foreninger udefra oplever, at det er
let at komme i dialog og etablere aktiviteter.

De frivillige og foreningerne på Samsø oplever,
at samarbejdet med Samsø Kommune er
velfungerende, at dialogen er konstruktiv, og
deres indsats er påskønnet og værdsat.
De frivillige oplever, at deres arbejde gøres
lettere i kraft af dialog, gensidig briefing, og at
de kan få relevant hjælp til opgaver, de har
svært ved at løse selv.
De frivillige oplever, at de påskønnes i form af
aktiviteter, der specifikt er rettet mod dem
som gruppe og har et socialt sigte, så de
frivillige bindes yderligere sammen og deres
fællesskab og sammenhold styrkes.

(Den måde, vi vil nå resultaterne på)
Ud fra et væsentlighedskriterium varetager
Samsø Kommunes kontaktperson et
begrænset antal opgaver i forhold til den
frivillige indsats. Disse fremgår af kommunens
hjemmeside.

AKTIVITETSMÅL

Vi medvirker til at iværksætte introduktion af
frivillige, der ønsker at hjælpe i Kildemosen
eller til sidemandsstøtte, møntet på Bo- og
Aktivitetscentrets borgere, så de selv kan
være frivillige.
Vi støtter op om besøgsvenner, spisevenner,
voksenvenner, reservebedsteforældre,
børnefamilier som frivillig-teams, vikarkorps
(fx til vagter i Medborgerhuset) og ledsagere
til lægebesøg, træning (fysioterapi)
færgeoverfart og lignende.
Vi medvirker i organisering af temauger,
foredrag eller andre aktiviteter. Fx temauge
om sundhed i samarbejde med børne- og
ungeområdet.
Vi medvirker til at arrangere møder, hvor
temaet kan være: Hvem tilbyder at hjælpe på
Samsø – hvad er der brug for hjælp til?
Vi afsøger mulighederne for at lave lokal
foreningsguide i samarbejde med frivillige og
foreninger. Fx som en årlig publikation.
Vi etablerer frivillighedscenter for frivillige, der
kan benyttes som mødelokale og kontor.
Vi tilbyder rådgivning og støtte til
landsdækkende foreninger, der ønsker at
etablere et lokalafsnit på Samsø.

Vi tager initiativ til en række anerkendende tiltag:
- Indstiftelse af ”Ildsjælspris”, ”Årets Fest for
Frivillige” samt foredrag, kursusdage og lignende.
- Vi afsøger mulighederne for at tilbyde frivillige og
foreninger praktisk hjælp (fx faglige bistand i form
af IT-Support, revision etc.) samt tilskud til det
frivillige arbejde.
- Vi medvirker til etablering af frivillighedscenter,
der fx kan benyttes som mødelokale og kontor
med computer, printer og andre hjælpemidler.
- Vi søger at inddrage de frivillige og foreningerne i
beslutningsprocesser i det omfang, det er relevant
og realistisk.

