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Formål
Frivillighedsprisen på ældreområdet tager udgangspunkt i visionen i kommunens
”Politik for Frivillighed” om, at der skal skabes gode rammer for de frivillige og de
personer, der nyder godt af indsatsen. Udvalget for Sundhed og Omsorg vil derfor gerne
hædre de frivillige inden for ældreområdet for på denne måde at værdsætte de frivillige,
som gennem deres indsats er med til at skabe et godt liv for de ældre borgere.
Formålet med Frivillighedsprisen er:
 At hædre og anerkende de frivillige på ældreområdet for deres store indsats
 At understøtte det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ
 At synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige på ældreområdet
 At fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige

Processen
Planlægning af processen og uddeling af Frivillighedsprisen understøttes administrativt af
Velfærdssekretariatet i Mariagerfjord Kommune
Annoncering
For at sikre en bred annoncering for frivillighedsprisen, annonceres der via:
 Lokalaviserne
 Mariagerfjord kommunes Facebook-side
 Frivilligcenter Mariagerfjords Facebook-side
 Informationsmail til de frivillige
 Informationsmail til sundheds- og ældreområdet f.eks. plejecentre.
Udvælgelse af prismodtager
Der er udarbejdet et elektronisk indstillingsskema, som skal benyttes ved indstillingen.
Indstillingerne behandles efterfølgende af en priskomité.
Priskomitéen nedsættes, så denne er bredt repræsenteret. Komiteen består af følgende
repræsentanter:








Et udvalgsmedlem fra Udvalget for Sundhed og Omsorg
En plejecenterleder i Sundhed og ældre
En repræsentant fra Seniorrådet
Leder af Frivilligcenter Mariagerfjord
En repræsentant fra Ældresagen i Mariagerfjord kommune
En repræsentant fra Røde Kors i Mariagerfjord Kommune
En repræsentant fra Integrationsrådet i Mariagerfjord Kommune
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Tildelingen af prisen vil ske som en helhedsvurdering til en frivillig forening/organisation
eller en enkeltperson, der har opfyldt et eller flere af nedenstående kriterier:






Har vist engagement og virkelyst for de ældre
Har styrket livskvalitet og trivsel for en eller flere ældre borgere
Har iværksat en nyskabende aktivitet
Har skabt af opmærksomhed omkring værdien af den frivillige indsats
Har fremmet samarbejde og samskabelse mellem kommune og den frivillige
verden

Overrækkelse
Frivillighedsprisen overækkes af formanden for Udvalget for Sundhed og Omsorg til den
årlige fejring af de frivillige inden for ældreområdet. Datoen for fejringen aftales fra år til
år.
Økonomi
Der afsættes 3000 kr. til indkøb af kunst til prismodtager (finansieres af § 18-midlerne)
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