INDSATSER
Nem adgang
► Udvikle den kommunale kommunikation med afsæt i frivilliges behov
for viden

► Arbejde for at gøre indgangen til kommunen mere gennemsigtig og
tilgængelig

► Samarbejde med frivillige og foreninger om at skabe en mere fleksibel
proces, der giver mening i forbindelse med ansøgning om tilskud og
lignende ved kommunen

► Arbejde for at stille lokaler og faciliteter til rådighed for frivillige i hele
kommunen.

Sammen om bæredygtig udvikling
► Fremme dialog mellem frivillige, erhvervsliv og kommunen om opgaver
og aktiviteter

► Understøtte en løbende dialog om balancen i opgaveløsningen mellem
det offentlige og frivillige, inden for lovens rammer

► Arbejde for at sikre en klar opgaveforståelse, rollefordeling og ledelse i
samarbejdsprocesser

► Understøtte rekruttering af unge til det frivillige område.

Grundlovsmøde i haven ved Bovbjerg Fyr

► STRATEGI FOR

Frivillighed og Civilsamfund
Baggrund
Frivillighed er at indgå i et aktivt medborgerskab og er med til at give demokratisk forståelse og skabe glæde, trivsel
og livskvalitet for såvel den som giver,
som de der modtager. Den frivillige indsats finder sted både inden for kommunale rammer og i civilsamfundet.
Civilsamfundet betegner de dele af samfundet, som hverken styres af offentlige
eller økonomiske forhold. Civilsamfundet
er et bredt begreb, der dækker over både
det organiserede foreningsliv og de uorganiserede initiativer.
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Et stærkt civilsamfund og et bredt frivilligt engagement er kendetegnende for
Lemvig Kommune.
Lemvig Kommune værdsætter det frivillige engagement og prioriterer samarbejde med frivillige aktører, både enkeltpersoner, foreninger, organisationer og
grupper. Samspillet gør en positiv forskel
for borgere i kommunen.

Nem adgang
Det er et mål for os at gøre Lemvig Kommune til en nem og overskuelig samarbejdspartner for de frivillige aktører. Der
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skal være let adgang til brugbar information og til relevante medarbejdere.
Civilsamfundet er kendetegnet ved at
handle uden kommunal styring. Kommunen har dog stadig både interesse i og en
pligt til, at skabe rammer, som understøtter og fremmer et aktivt civilsamfund.

Sammen om bæredygtig
udvikling
Vi har et fælles ansvar for at sikre en bæredygtige udvikling af vores velfærd. Det
fremmes blandt andet gennem forplig-

tende fællesskaber på tværs af kommune, erhvervsliv og civilsamfundets aktører. Vi fremtidssikrer vores samfund ved
sammen at udvise handlekraft.
Vi ønsker at afprøve, om vi kan finde nye
måder, hvor civilsamfund og kommune
kan dele ansvar og løsning af opgaver.
Samarbejde med frivillige skal dog altid
ses som et supplement til den kommunale kernevelfærd.
Målet er et samarbejde baseret på tillid
og respekt for hinandens roller og opgaver. Derfor er en forventningsafstemning
Fortsættes næste side...
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...fortsat fra forrige side

mellem de involverede parter en forudsætning, så frivillighed styrker relationen
mellem offentlighed og civilsamfund.
Kernen i frivilligt arbejde er, at indsatsen
udelukkende er baseret på de frivilliges
lyst, tid, kreativitet og initiativ. Det er
derfor vigtigt, at de frivilliges ret til selv
at vælge og prioritere indsatser altid respekteres.

Samarbejde med
Frivilligcenter Lemvig
Frivilligcenter Lemvig startede op i 2018.
Frivilligcenteret er en platform, der un-

derstøtter og faciliterer, at det frivillige
arbejde har gode rammer lokalt, og at
potentialet i forenings- og frivilliglivet realiseres og udvikles.
Konkret arbejder frivilligcenteret med:
• Koordinerer og skaber netværk og
samarbejde på tværs af foreninger
• Udvikler tilbud til frivillige og foreninger om relevant kompetenceudvikling
• Skaber mulighed for en let kobling
mellem borgere, som ønsker at engagere sig frivilligt, og foreninger, institutioner og lignende som har relevante
opgaver

• Stiller frivilligcenterets rammer til
rådighed for frivillige og foreninger fra
hele kommunen.
Samtidig skaber frivilligcenteret sammenhængskraft på tværs af frivillige,
foreninger, erhvervsliv og kommune, for
at fremme et forpligtigende fællesskab
omkring udvikling af kommunen, som et
godt sted at bo og leve.

Anerkendelse af frivillige
Den frivillige indsats er drevet af lyst, og
frivilliges motivation og selvbestemmelse er afgørende for indsatsen.

Som frivillig er man med til at gøre en
vigtig forskel. Det skal synliggøres og
anerkendes. Anerkendelsen af frivilliges
indsats er central for at skabe et godt og
konstruktivt samarbejde. Anerkendelsen
er med til at skabe yderligere motivation
– også for næste generation.

Indsatser fortsat

Samarbejde med Frivilligcenter Lemvig
► Understøtte Frivilligcenter Lemvig
► Stille rammer til rådighed for alle frivillige gennem frivilligcenteret
► Samarbejde med frivilligcenteret om at skabe gode rammer for det
frivillige arbejde i Lemvig Kommune.

Anerkendelse af frivillige
► Arbejde for at den enkelte frivillige oplever at blive værdsat og set, f.eks
gennem arrangementer for frivillige

► Anerkendelse gennem mulighed for løbende kompetenceudvikling,
blandt andet gennem Frivilligcenter Lemvig

► Bidrage med en økonomisk ramme for det frivillige arbejde, §18-midler,
folkeoplysningsloven med videre

► Arbejde for at skabe tryghed i de formelle rammer
► Fastholde tillid til, at frivillige selv kan påtage sig ansvar og opgaver og
skabe synlighed om det arbejde, der løftes af frivillige

► Løbende dialog om ideer, behov og ønsker. Både på centralt niveau og
ude i de institutioner, hvor medarbejdere og frivillige samarbejder i
hverdagen.
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