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Kriterier og retningslinjer for uddeling af Frivillighedens Pris. 

 

Kriterier: 

Det er muligt at indstille en person, personer eller forening, der yder frivilligt socialt arbejde og opfylder en 
eller flere af nedenstående kriterier: 

• Har skabt øget opmærksomhed omkring frivilligt socialt arbejde. 

• Har øget engagement og virkelyst på området. 

• Har medvirket til at styrke livskvalitet og trivsel for en gruppe af borgere på Langeland. 

• Har skabt opmærksomhed omkring en overset udfordring i lokalsamfundet. 

• Har skabt nyskabende aktiviteter på området for frivilligt socialt arbejde. 

• Har fremmet samarbejde inden for det frivillige sociale område. 

  

Frivilligt socialt arbejde er frivillighed inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Det defineres som 
handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at 
løse velfærdsproblemer. 
 

Retningslinjer for tildeling af priserne 

1. Prisen til det frivillige sociale område skal medvirke til at sætte fokus på det frivillige sociale arbejde 
og har til formål at anerkende og synliggøre det frivillige sociale arbejde samt fremme det frivillige 
sociale engagement. 
 
Prisen uddeles til en forening eller et netværk eller en person eller personer i en forening eller et 
netværk, der har udvist et særligt engagement jf. kriterierne for priserne.  
 

2. Prisen uddeles en gang årligt i forbindelse med Frivillig Fredag den sidste fredag i september.  
 

3. Frivillighedens Pris består af et kontant beløb, 5000 kr., der går til foreningens eller netværkets 
fortsatte arbejde. Hvis vinderen er en person eller flere personer modtages et personligt diplom 
som anerkendelse. Vinderen af prisen skal opfordres til at deltage i det følgende års prisuddeling og 
her fortælle hvilken betydning prisen på de 5000 kr. har haft for foreningens eller netværkets 
arbejde. 
 

4. For at komme i betragtning til priserne skal personen eller personerne i foreningen eller netværket 
indstilles, ligesom foreningen eller netværket i sig selv kan indstilles. Indstillingen kan foretages af 
alle, der har en relation til og dermed et kendskab til den frivillige sociale aktivitet. Den indstillede 
forening, netværk, person eller personer skal have sit virke i Langeland Kommune. 
Indstillingsskemaet skal anvendes i forbindelse med indstilling og findes på Langeland Kommunes 
hjemmeside. Her findes også information om priserne og frister for indstilling. Det sikres at priserne 
annonceres via relevante lokale/sociale medier.  
 

5. Alle indstillinger bliver behandlet af et prisudvalg, der består af repræsentanter fra Ældre- og 
Sundhedsudvalget, Langeland Kommune, Frivilligcenteret, Udsatterådet, Ældrerådet og en 
fagperson på socialområdet. 
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6. Prisudvalget nominerer tre af de indstillede kandidater til prisen. Ud af de tre nominerede vælges 
én som prisvinder. Ældre- og  Sundhedsudvalget godkender prisudvalgets indstillinger til at 
modtage prisen.  
 

7. Frivillighedens Pris kan tildeles en forening eller et netværk, eller en person eller personer, der har 
sit frivillige virke inden for det sociale område eller arbejder med en social indsats i en forening 
eller et netværk. 
 
Frivilligt socialt arbejde er frivillighed inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Det 
defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller 
omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer. 
 
Socialministeriet definerer frivilligt arbejde således: 
 
Frivilligt arbejde: 
 

• er frivilligt. Det betyder, at den person, der udfører indsatsen, gør det uden fysisk, retslig 
eller økonomisk tvang, 

• bygger på, at den frivillige ikke kan trues med økonomiske eller sociale sanktioner (fx 
afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre 
opgaven, 

• er ikke lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for 
udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og 
telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde, 

• udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved adskilles frivilligt 
arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer, 

• er til gavn for andre end én selv og ens familie, 

• er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, 
fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra et 
supermarked og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde. 

• er aktivt. Det betyder, at et medlemskab af en forening ikke er frivilligt arbejde i sig selv. 

 

 


