Folkeoplysningspolitik

Mariagerfjord
- Et godt sted af være forening
Visionen for Mariagerfjord Kommune er at være et
attraktivt
sted at bo, leve og arbejde.
Derfor skal området naturligvis også være et godt
sted at
være forening og frivillig.

Rammer for folkeoplysning

Folkeoplysning og andre politikområder
- herunder partnerskaber
Vi vil støtte op om partnerskaber mellem aktører på
foreningsområdet og andre aktører, der arbejder med
relevante samfundsmæssige opgaver.
Vi vil arbejde aktivt for at integrere sundhed og foreningsliv på de områder, hvor det er muligt.

Vi ønsker, at det skal være attraktivt, nemt og fleksibelt at
være frivillig leder i kommunen.
Vi vil sikre gode betingelser for den folkeoplysende
virksomhed med:

Vi vil arbejde med aktiviteter indenfor folkeoplysningen på tværs af kommunens forskellige politikområder.



En demokratisk tilgang til aktiviteterne på
folkeoplysningsområdet.

Afgrænsning af folkeoplysning og tilgrænsede
aktiviteter



Nytænkning og lydhørhed.



Gennemsigtighed.



Ensartet og hurtig sagsbehandling.



Kontinuitet og stabilitet.

Kommunens faciliteter, både indendørs og udendørs,
skal udgøre en attraktiv ramme, der kan samle befolkningens aktiviteter.

Samspil mellem folkeoplysning og selvorganiserede aktiviteter
Vi ønsker at sikre midler og rammer til en bred udvikling af nye foreningsaktiviteter og organiseringsformer inden for området.

Vi vil sikre at de folkeoplysende aktiviteter er baseret på det
frivillige, demokratisk opbyggede foreningsliv, hvis kerneværdi
er det forpligtende fællesskab.
Vi vil sikre at etablering og drift af folkeoplysende foreninger
foregår på et demokratisk ikke kommercielt grundlag med henblik på at styrke og udvikle disse fællesskaber.

Brugerinddragelse
Vi ønsker at sikre den bedst mulige inddragelse og demokratiske
indflydelse for brugergrupperne på området.
Brugerinddragelsen sker i et Foreningsråd.
Foreningsrådet har høringsret i forhold til væsentlige emner
vedrørende folkeoplysningsområdet, og der afholdes mindst to
årlige møder mellem kommunen og Foreningsrådet.

Målsætning for Folkeoplysningen:
Vi ønsker at give kommunens borgere mulighed for at leve et aktivt og oplysende foreningsliv. Både i forhold til
lærings- og aktivitetstilbud. Det skal skabe grundlaget for engagerede fællesskaber, sunde borgere og et rigt og
varieret udbud af aktiviteter til alle uanset alder, handicap, forudsætninger og interesser. Vi ønsker et stærkt
foreningsliv forankret i de frivillige traditioner og værdier. Samtidigt ønsker vi at skabe forudsætninger for at
aktiviteter og foreninger på området kan udvikle sig i takt med samfundsudviklingen og befolkningens ændrede
livsmønstre og organiseringsformer.
Der skal være mulighed for aktiviteter på alle niveauer – både bredde, talent og elite.

