Støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om social service.
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Principper og holdninger bag frivillighedspolitikken.
Den frivillige sociale indsats styrker viser sig blandt andet, hvor behovet for nære
menneskelige relationer er det centrale, i forhold til rådgivning på områder, hvor
livserfaringer er vigtige og i kontakten til samfundets udstødte grupper.
Styrken i den frivillige indsats ligger blandt andet i den større ligeværdighed mellem
frivillige og bruger og i mulighederne for at bevæge sig fra at være bruger til at blive
frivillig.
Odsherred Kommune bærer det overordnede ansvar for den sociale indsats hos de af
kommunens borgere, der har behov for hjælp og støtte. Den frivillige indsats skal
således ses som et værdifuldt supplement - specielt til at dække de områder, som
kommunen har svært ved at nå.
Det frivillige arbejde har ofte sine styrker i at være fri, “uprofessionel”, ligeværdig, og
dermed tilføre samværet en større medmenneskelig dimension.
Værdier i det frivillige sociale arbejde
•
•
•
•
•
•

Menneskelig kontakt
Ligeværdighed
Gensidighed
Nærhed
Tid
Lyst og livserfaring

Formålet med at støtte det frivillige sociale arbejde er:
• At udbygge samarbejdet mellem de frivillige aktører og kommunen,
• At understøtte de frivillige foreningers indsats for bl.a. særligt vanskeligt
stillede grupper
• At støtte konkrete projekter og initiativer fra de frivillige foreninger

Den kommunale støtte ydes derfor primært til følgende:
•
•
•
•
•

Manglende omsorg herunder manglende netværk og følelse af ensomhed
Adfærdsproblemer herunder de udstødte
Manglende forsørgelse, herunder enkeltpersoner og familier
Forebyggelse i forhold til grupper udsat for en specifik risiko
Forebyggelse i forhold til individer, familier, der allerede er ramt af en
social begivenhed
• tilskud til opstart eller drift af konkrete projekter og aktiviteter
organiseret af frivillige foreninger
• tilskud til opstart af frivillige foreninger
• tilskud til en række udvalgte foreninger samt brugerråd el. lign ved
kommunes plejecentre
Hvilke organisationer/foreninger kan støttes:
• Kreds af personer - 5 eller flere, der har formel karakter, det vil sige at
aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening
eller anden form for organisering, projekt mv.
• Støtte ydes fortrinsvis til lokale foreninger mv., og kun til
regionale/landsdækkende foreninger mv., hvis ikke der findes en lokal
forening
• Den frivillige indsat skal være en væsentlig del af organisationens
grundlag.
• Aktiviteterne skal være til gavn for andre end en selv
• Aktiviteterne skal primært være til gavn for borgere i Odsherred
Kommune
• Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats
• Organisationen skal være frivillig grundlagt/ kan nedlægge sig selv
• Skal være baseret på non-profit (et evt. overskud må ikke kunne udloddes
til “ejerne”, fx foreningens medlemmer)
Der ydes ikke støtte til:
• Enkeltpersoner, idet der skal være tale om en organisation.
• Organisationer og råd, som er fastsat ved lov ( eksempelvis ældreråd, og
handicapråd mfl.)
Hvordan ansøges om støtte:
Opgaven med tilskud til frivilligt socialt arbejde er i Odsherred Kommune lagt ind under
Social- og Sundhedsudvalget.
Ansøgninger indsendes til Social- og Sundhedssekretariatet. Der benyttes ikke et specielt
ansøgningsskema, men ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, der
søges om tilskud til, samt et budget for aktiviteten, herunder om der er søgt om eller

bevilget støtte fra anden side, ligesom ansøgningen skal indeholde oplysninger om
kredsen og dens virksomhed.
Social- og Sundhedsudvalget vil normalt behandle ansøgninger om tilskud til frivilligt
socialt arbejde på udvalgets møder i marts, juni og september.
Ansøgninger kan indsendes løbende.
Hvem træffer afgørelse om støtte:
Afgørelsen træffes af Social- og Sundhedsudvalget efter indstilling fra Social- og
Sundhedssekretariatet.
Dokumentation - aflæggelse af regnskab:
Efter aktivitetens afslutning fremsendes en kort beskrivelse af aktiviteten, samt et
regnskab med tilhørende bilag til brug for den årlige redegørelse om den lokale udvikling
på det frivillige sociale område, som skal indsendes til Socialministeriet inden den 1.
april det efterfølgende år.
For årlige tilskud på 7.000 kr. eller derunder skal der dog ikke aflægges særskilt
regnskab, men blot fremsendes en redegørelse for beløbets anvendelse.
Social- og Sundhedssekretariatet udsender primo november påmindelse til alle
tilskudsmodtagere om indsendelse af redegørelse for anvendelse af det bevilgede
tilskud.
Dialogmøde
Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af retningslinierne
besluttet, at der afholdes et årligt dialogmøde med de frivillige foreninger.
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