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Notat

Konkretisering af prioriterede indsatser til styrkelse og 
synliggørelse af den frivillige indsats

Vedlagte modeller beskriver, hvordan indsatserne kan udmøntes:

Lejemål i fht. Frivillighuset
Fejring af frivillighed med et arrangement og uddeling af en pris
Rekruttering med fokus på unge 

 Lejemål i fht. Frivillighuset
Der samarbejdes om at sikre et Frivillighus, der understøtter det frivillige 
sociale område. Lejemålet løber frem til 01.08.2022. Social- og 
Sundhedsudvalget bliver, som første skridt, orienteret om vilkår i 
erhvervslejemålet Havnegade 3, der huser Frivillighuset. Se 
dagsordenspunkt.

Tættere på lejemålets ophør vil næste skridt være dialog mellem 
udvalget, administrationen, Svendborg Frivilligråd og Kontakt mellem 
Mennesker/Frivilligcenter Sydfyn om en konkret plan for Frivillighuset.

Overslag over økonomi: Ingen udgift forbundet med indsatsen.

 Fejring af frivillighed med et arrangement og uddeling af 
en pris 

Der planlægges et fejringsarrangement en eftermiddag/aften ca. kl. 16-22 
for frivillige i de frivillige sociale foreninger og organisationer. Fejringen vil 
erstatte den årlige nytårskur og foregår først i det nye år. 

Fejringen har til formål, at kommunen anerkender den frivillige sociale 
indsats og siger tak til de frivillige. Desuden skal fejringen understøtte 
netværksdannelse og give faglig inspiration. Arrangementet indeholder 
også uddeling af en pris, der har til formål at anerkende den særlige 
indsats og synliggøre de nominerede. Endeligt markeres også udgivelsen 
af den første ”Den sociale vejviser” i trykt form.

Indhold fejring: 
-Tale ved udvalget
-Temabestemt oplæg med fagligt indhold 
-Tid til at netværke på tværs af foreningerne 
-Middag
-Musikalsk underholdning
-Prisuddeling, evt. 2-3 forskellige priser, så anerkendelsen fordeles på 
flere
-Udgivelse af ”Den sociale vejviser”
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Tryk af ”Den sociale vejviser”:
Kontakt mellem Mennesker/Frivilligcenter Sydfyn får udarbejdet en trykt 
udgave af ”Den sociale vejviser”, der udgives til fejringen. 

Nedsættelse af prisuddelingsudvalg:
Social- og Sundhedsudvalget nedsætter et udvalg, der vurderer 
indstillingerne. Det foreslås, at udvalget består af repræsentanter fra 
Social- og Sundhedsudvalget samt formænd fra Handicapråd, 
Integrationsråd, Ældreråd og Rådet for socialt udsatte. Der udarbejdes 
beskrivelser af og 
kriterier for priserne. Indstillingerne annonceres. 

Overslag over økonomi:
Leje af sted og diverse  15.000
Forplejning 250 personer  50.000
Oplæg og underholdning  20.000
Priser  15.000

Tryk af Den Sociale vejviser  25.000

I alt 125.000

 Rekruttering med fokus på unge
Kontakt mellem Mennesker/Frivilligcenter Sydfyn og Svendborg 
Kommune tilrettelægger efterår 2019 sammen med unge frivillige en 
synligheds- og rekrutteringsindsats på ungdomsuddannelserne og 
uddannelserne i kommunen. Formålet er at synliggøre den frivillige 
sociale verden over for de unge og vække deres lyst til selv at engagere 
sig som frivillige. 
 
Sammen med unge frivillige udarbejdes materiale, der primært skal 
anvendes i forbindelse med oplæg på uddannelsesinstitutionerne, 
Facebook og uddannelsesinstitutionernes informationsmedier. Materialet 
kan være korte film, roll ups, flyers og plakater. Materialet kan også 
anvendes på kommunens og Kontakt mellem Mennesker/Frivilligcenter 
Sydfyns informationsmedier. 

Økonomisk ramme rekruttering:
Udarbejdelse af materiale:  25.000
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