Langeland Kommune

Politik for det frivillige sociale arbejde
Denne frivillighedspolitik knytter sig til Langeland Kommunes sundhedspolitik, afsnit
omkring sociale relationer, og skal medvirke til at synliggøre rammer og retningslinjer for
samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale organisationer og foreninger.
Formålet i sundhedspolitikkens afsnit om sociale relationer er at styrke borgernes
muligheder for at etablere og fastholde sociale relationer i forhold til familie, venner,
foreningsliv m.v.

Målsætning
Langeland Kommune ønsker gennem dialog og samarbejde at fremme respekten for og
accepten af det frivillige sociale arbejde med dets særpræg og engagement under respekt
for det offentliges faglige ansvarlighed.

Frivilligt socialt arbejde
Lovgrundlaget for det frivillige sociale arbejde findes i servicelovens § 18 og er et vigtigt
supplement til den samlede indsats på det sociale område. Et frivilligt organisationsliv kan
være med til at forebygge en række problemstillinger som ensomhed, sygdom og
marginalisering.
Hvad er en frivillig indsats?
• En frivillig indsats er en indsats, som udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig
tvang
• En indsats, der ikke er lønnet. Der kan dog godt være tale om godtgørelse for
omkostninger
• En indsats, der udføres for andre end familie og slægt
• En indsats til gavn for andre end én selv
• En indsats af formel karakter, dvs. at aktiviteten skal foregå inden for rammerne af
en organisation, forening eller anden form for organisering, projekt m.v.
Hvad er en frivillig organisation?
• Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og
organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv
• Dens primære formål er ikke at skabe overskud (dvs. non-profit), og et evt.
overskud må ikke udloddes til ”ejerne”, f.eks. foreningens medlemmer
• Den frivillige indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag. Mindstekravet
er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.
Det frivillig sociale arbejdes styrke viser sig bl.a. hvor der er behov for nære menneskelige
relationer og i forhold til rådgivning på områder, hvor livserfaringer er vigtige. Det rummer
et socialt engagement og evnen til at opbygge fællesskaber. Dette er en stor styrke i en
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samfundsmæssig udvikling der har betydet, at det sociale netværk omkring familien og
den enkelte borger i et vist omfang er svækket.
Styrken i det frivillige sociale arbejde ligger også i den større ligeværdighed som
kendetegner mødet mellem den frivillige og brugeren, idet mødet foregår i ”øjenhøjde” – i
modsætning til det offentlige, der udøver en myndighedsfunktion.

Vejledning for tildeling af midler fra puljen for det frivillige sociale arbejde i
Langeland Kommune
Politikken og vejledningen er gældende for det frivillige sociale arbejde, der udføres af og
for Langeland Kommunes borgere, og retter sig principielt mod alle borgere i kommunen.
Formålet for puljen er,
•
•
•
•
•

at styrke vilkårene og mangfoldigheden i frivilligt socialt arbejde
at styrke borgernes mulighed for at deltage i frivilligt socialt arbejde og herigennem
få flere til at deltage som aktive medborgere
at styrke gode sociale netværk og skabe rammer for etablering af nye netværk
at udvikle gensidig forståelse på tværs af aldersgrupper, sociale skel og etnisk
oprindelse
at øge sundheden for udsatte grupper

Målgrupper
Fokus for det frivillige sociale arbejde rettes mod de målgrupper, som den offentlige
sociale sektor beskæftiger sig med, idet det dog understreges, at der ikke er skarpe
grænser til sundhedsområdet. Aktiviteterne skal have et socialt sigte.
Der kan ydes støtte til følgende målgrupper i Langeland Kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ældre
Børn, unge og familier
Kvinder og mænd i krise
Handicappede
Misbrugere eller tidligere misbrugere
Hjemløse
Sindslidende
Sygdomsgrupper
Flygtninge/indvandrere
Ensomme
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•
•
•

Ofre for vold eller seksuelle overgreb
Pårørende til ovenfor nævnte grupper
Andre

Overordnede tildelingskriterier
Puljen administreres af sundhedsafdelingen, men tildelingen af støtte sker i et samarbejde
mellem formanden for Sundhedsudvalget og formanden for Uddannelses- og
Socialudvalget.

Med udgangspunkt i de nationale retningslinier for det frivillige sociale arbejde anvendes
følgende overordnede tildelingskriterier:
•

Langeland Kommune vurderer om der skal ydes økonomisk støtte til en frivillig
social forening eller organisation i h.t. § 18.

•

Der er 2 årlige ansøgningsfrister, hvor § 18-midlerne fordeles – 1. marts og 1.
september.

•

For at sikre midler til nye initiativer eller indsatsområder afsættes 10 % af den
afsatte økonomiske ramme til udvikling, herunder dygtiggørelse og uddannelse af
de frivillige. Udviklingsmidlerne kan fordeles ud over de 2 årlige ansøgningsrunder.

•

Der gives ikke støtte til enkeltpersoner.

•

Der gives ikke støtte til foreninger, der har en formue større end hvad der må anses
for nødvendigt til almindelig drift.

•

Vurderingen sker på baggrund af en skriftlig ansøgning på et fortrykt
ansøgningsskema

•

Aktiviteten skal have et konkret formål og primært udføres af frivillige.

•

Aktiviteten skal være lokalt forankret og primært være målrettet borgere i Langeland
Kommune.

•

Det kan blive aktuelt at støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. Dog bør
hovedparten af brugerne komme fra Langeland Kommune.

•

Den økonomiske støtte ydes til formål, der skaber de fysiske rammer om den
frivillige indsats, men kan også ydes til at lønne personale, der organiserer og
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koordinerer indsatsen.
•

Der kan ydes økonomisk støtte til en frivillig forening i en opstartsfase.

•

Krav til regnskab tilpasses foreningens kapacitet. Dog må foreningen kunne
sandsynliggøre at støtten er brugt til det bevilgede formål.

•

Afslag gives skriftligt og skal indeholde en begrundelse.

•

Kommunens afgørelse på § 18-området kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.

Sundhedsudvalget beslutter én gang årligt, hvilke centrale frivillige sociale foreninger og
organisationer, der kan tildeles løbende bevillinger til basisdriftsudgifter. Foreningerne skal
dog fortsat indgive ansøgning i forbindelse med udvidelse af aktiviteter eller andre
udviklingstiltag, som ligger ud over de løbende driftsudgifter.

Årlig redegørelse
Èn gang årligt udarbejdes en redegørelse til Socialministeriet over Langeland Kommunes
anvendelse af midlerne til frivillige socialt arbejde.

Revision af politik og vejledning
For at sikre en dynamisk og udviklingsorienteret frivillighedspolitik, justeres politikkens
målsætninger én gang om året.

