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Politik for frivillighed
- vi vil skabe gode rammer for de frivillige i
Mariagerfjord Kommune
Vision og værdier
Visionen for Mariagerfjord Kommune er, at området
omkring Danmarks smukkeste fjord skal være et attraktivt
sted at leve, bo og arbejde. Frivillighedspolitikken skal
understøtte denne vision ved at skabe gode rammer for de
frivillige og de personer, der nyder godt af indsatsen.

og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt
arbejde i Mariagerfjord Kommune. Politikken skal være et
redskab for ildsjæle, borgere og virksomheder, frivillige
organisationer og foreninger, kommunale institutioner,
politikere og medarbejdere, når frivillighed involveres i
udførelsen af opgaver i forskellige sammenhænge.
Rammen for frivillighed

Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores
demokrati. Vi har rod i en kultur, som har skabt fællesskaber og fremdrift, og som gør det muligt sammen at
løfte den udfordrende fremtid. De frivillige bidrager til et
inkluderende samfund og har været med til at skabe vores
velfærdssamfund.
Målet med politikken er at sætte en ramme omkring
borgernes muligheder for aktivt medborgerskab i forpligtende fællesskaber og at styrke samspillet mellem den
frivillige verden og kommunen. Politikken forankres med
afsæt i følgende værdier:
- Det skal være enkelt at være frivillig i Mariagerfjord Kommune.
- Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ skal
understøttes.
- Frivillige indsatser involverer, giver indflydelse og foregår
indenfor forpligtende aftaler.
Formål
Frivillighedspolitikkens formål er at styrke, synliggøre

Frivilligt arbejde skal ikke erstatte et offentligt myndighedsansvar men ses som et væsentligt supplement til
velfærdssamfundet. Frivilligheden udvikler sig hele tiden
i et samspil med den generelle udvikling i samfundet, og
dette skal der tages hensyn til i arbejdet med frivillighed.
Frivilligt arbejde er baseret på de frivilliges lyst og initiativ
samt glæden og de gode oplevelser ved at være frivillig.
De frivilliges ret til selv at vælge og prioritere indsatserne skal derfor respekteres. Det er vigtigt, at der sker
en forventningsafsteming mellem de involverede parter i
frivillige initiativer.
Den frivillige indsats skal kunne ydes og modtages på
en sikker og forsvarlig måde. Indsatsen skal derfor altid
ske i respekt for relevante retningslinier og regler, f.x.
rygepolitik, indhentning af børneattester, sikkerhedskrav,
forsikring, tavshedspligt mv.
Den frivillige skal have mulighed for kompetenceudvikling
i forhold til den konkrete indsats - f.eks. i forhold organisering, rekruttering, bestyrelsesarbejde, fundraising,
inddragelse af nye målgrupper i det frivillige arbejde mv.
Disse tiltag vil Mariagerfjord Kommune understøtte og
gerne i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Hvordan forstår vi frivillighed?
• En frivillig er en person, der gør noget for personer udenfor vedkommendes egen familie og vennekreds, uden
økonomisk vinding og uden nogen former for tvang. Det frivillige arbejde skal være aftalt og planlagt. Spontan
hjælpsomhed er altså ikke frivilligt arbejde. Man kan være frivillig i mange sammenhænge - f.eks i kommunen
eller i foreningslivet - men i hvilken sammenhæng er ikke afgørende.
• Der er forskellige former for frivillighed, og alle har noget at bidrage med. Denne politik favner alle typer frivilligt arbejde inden for alle livsområder og alle forskellige måder at være frivillig på. Begrebet frivillighed defineres således bredt for at favne alle dele af det frivillige område.

