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Vi vil Frivillighed i 
Svendborg Kommune
Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det formaliserede samarbejde 
mellem kommune, de frivillige og de sociale foreninger lagt. Dette samarbejde vil vi gerne gøre 
endnu mere fokuseret og målrettet.

Visionen for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige er sammen at bidrage til 
et inkluderende, ansvarsfuldt og meningsbærende samfund, hvor den frivillige får lejlighed 
til at bidrage med noget, der giver mening både for den frivillige og for andre mennesker.  
Personligt engagement, ansvar og medmenneskelighed er drivkraft i frivilligheden og afledte 
forandringer. Det offentlige understøtter rammer og vilkår for den frivillige indsats.  
Selv om den frivillige altid har retten til at sige fra og være fri, oplever vi at flere frivillige ønsker  
at tage et medansvar og gøre en indsats i vort samfund.

I Svendborg Kommune har vi over 60 frivillige foreninger, som arbejder med frivilligt socialt 
arbejde eller frivilligt arbejde i patientforeningerne. Det frivillige sociale arbejde udgør en 
væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. Det frivillige arbejde 
fortjener stor anerkendelse og er en måde at opretholde vores velfærdssamfund på. 

Den frivillige indsats er kommet for at blive, og der er fortsat et stort behov for flere frivillige. 
Det gælder ikke kun i de sociale foreninger og patientforeningerne, men ligeledes i kultur-
foreningerne og i idrætsforeningerne. Vi har et stort ønske om, at flere unge naturligt bliver 
frivillige, som der er tradition for i flere andre europæiske lande. 

Vi ser frem til at føre handleplanerne for den nye politik ud i livet – 
sammen med foreningerne og det bærende element; de frivillige. 
Tak til alle, der har bidraget til Frivilligpolitikken. 
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Frivilligt socialt arbejde 
er kendetegnet ved glæde, 
initiativ og fællesskab
Det frivillige arbejde hverken kan eller skal erstatte den offentlige indsats. De frivillige 
indsatser vokser frem nedefra, og ideerne vil gro uafhængigt af den offentlige sektor. 
Samspillet mellem den lokale frivillige verden og Svendborg Kommune skal derfor 
have et stærkt fokus på gensidigt at inspirere, udfordre og understøtte hinanden.

Svendborg Kommunes frivilligpolitik tager afsæt i det nationale Frivilligcharter fra 
2013, som er formuleret af frivillige, kommuner og en række ministerier.  

I Frivilligchartret beskrives de grundlæggende værdier og rammer for samspillet  
mellem det frivillige og offentlige. Visionen for samspillet mellem den frivillige verden 
og det offentlige er sammen at bidrage til et inkluderende, ansvarsfuldt og menings-
bærende samfund, hvor borgerne finder mening i at være med til at udvikle samfundet.

Chartret viser også, hvordan samarbejdet mellem kommune og foreninger skal være 
med til at berige både foreningerne, det offentlige og demokratiet.

Svendborg Kommunes frivilligpolitik understøttes af handle-
planer, som skal sikre en dynamisk politik samt konkretisere 
Svendborg Kommunes intentioner med samarbejdet 
i forhold til lovgivningen og det nationale frivilligcharter.
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Det er det offentliges opgave at understøtte rammer 
og vilkår for den frivillige indsats. Frivilligpolitikken er 
én måde at gøre dette på.   Foto: Cykeltutten på Frederiksø
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De overordnede temaer i politikken er:

Fællesskab  og frivillighed

Samspil mellem frivillige og Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes støtte til det frivillige sociale arbejde

Synliggørelse af det frivillige sociale arbejde

Frivilligpolitikken skal understøtte 
alle former for frivillighed!

“Jeg er frivillig, fordi jeg vil gøre noget for børn, der 
mangler voksne at snakke med. Til gengæld kan 
de opdatere mig på, hvad der sker i X-Factor...”

“At arbejde som frivillig giver styrke, glæde 
og  viden. Og et socialt netværk for både 
dem som giver, og dem som får”
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“Jeg er frivillig, fordi jeg vil gøre noget for børn, der 
mangler voksne at snakke med. Til gengæld kan 
de opdatere mig på, hvad der sker i X-Factor...”

Ungdommens Røde Kors i Svendborg

Frivillige på Ollerup Plejecenter
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Mamma Mia – Svendborg internationale mødregruppe
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Mamma Mia – Svendborg internationale mødregruppe

Fællesskab og frivillighed
Frivillighed udfolder sig i fællesskaber, som er til glæde for både modtager 
frivillig. Frivillighed kan gøre en forskel for begge parter. 

At være frivillig handler om mere end at ville gøre noget godt 
for andre. Relationer er kernen i frivillighed.

Der er mange måder at være frivillig på. Mange frivillige foretrækker at være
organiseret i sociale foreninger. Andre vælger at bidrage med deres personlige 
indsats i kommunale tilbud eller i forhold til skiftende målgruppers aktuelle behov. 

Alle kan bidrage på en særlig måde til fællesskaber og relationer.

Gennem dialog skal kommunen og de frivillige skabe rammer for den enkeltes og det 
fælles engagement. De fælles skabte rammer skal være motiverende og invitere til at 
flere får lyst til at være aktive i fællesskaberne.   

“Jeg arbejder frivilligt for ikke at sidde hjemme 
og samle støv. Jeg lærer nye mennesker at 
kende og føler jeg gør en forskel.”
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Samspil mellem frivillige og 
Svendborg Kommune
Samarbejdet mellem frivillige og Svendborg Kommune skal skabe helhed og styrke 
kvaliteten i den samlede sociale  indsats.

Samarbejdets form og indhold skal løbende defineres i mødet mellem den frivillige 
verden og det offentlige. Dette arbejde og den kontinuerlige udvikling sker i et tæt og 
koordineret samarbejde med Frivilligrådet og Frivilligcentret.

Samarbejdet skal være kendetegnet ved gensidig inddragelse, respekt og åbenhed.
Frivillige besidder kvalifikationer og kompetencer, som komplementerer kommun-
ens tilbud. Den frivillige indsats beriger modtageren med en relation af en anderledes 
kvalitet end den professionelle kommunale indsats.

Svendborg Kommune vil gerne  
invitere frivillige indenfor i ”Maskinrummet”.

Frivillige i Svendborg Kommune tør tage ansvar, og Svendborg Kommune tør lukke 
de frivillige ind. Frivillige og de sociale foreninger inddrages i nye opgaver på et tidligt 
tidspunkt, så den frivillige verdens innovative kræfter får mulighed for at inspirere og 
påvirke fremtidige samarbejder. Det er den enkelte leder, der i dialog med den frivillige, 
har ansvaret for at definere opgaven.

Frivillighed i et stærkt gensidigt samarbejde  
kan berige og inspirere til nye løsninger.
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Frivillighuset, Svendborg
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Svendborg Kommunes 
støtte til det frivillige arbejde
Svendborg Kommune uddeler en gang om året et beløb til frivillige sociale foreninger. 
Støtten uddeles efter § 18 i Serviceloven og gives til konkrete aktiviteter og initiativer, 
hvoraf den frivillige indsats udgør den væsentligste del. Der gives støtte til en bred vifte 
af initiativer, som både fokuserer på børn, unge og ældre. Alle initiativer har det til 
fælles, at de giver øget velfærd, omsorg og bistand til individer eller grupper.  

Svendborg Kommune prioriterer støtten til frivillige sociale initiativer højt og imøde-
kommer mellem 40-60 ansøgninger årligt. Set i relation til landets øvrige kommuner 
udlodder Svendborg Kommune traditionelt set et højt beløb. 

Social- og Sundhedsudvalget dannede i 2015 to nye puljer. Den ene har sundheds- 
fremme og forebyggelsesinitiativer som formål, mens den anden omhandler fore- 
byggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte. 
Svendborg Kommune understøtter også Frivilligcentret og Frivillighuset, der danner 
base og er ramme for koordinering, netværk og synergi foreningerne imellem.

Når foreningernes netværk styrkes, kan det føre til 
ekstra stærke kommunale løsninger. 

Svendborg Kommune vil fremover finde flere måder at understøtte det frivillige arbejde 
på. Politikkens handleplaner skal sikre denne udvikling. Der skal være fokus på samar- 
bejdet mellem de frivillige sociale foreninger og på støtte til opstart af nye initiativer.

Det skal være let og attraktivt for alle at være frivillig
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At være frivillig er ikke forbeholdt en afgrænset gruppe af borgere
Udviklingen skal især sikre et fokus på mangfoldigheden i de frivillige indsatser. Ønsket 
er, at den frivillige verden vil vokse med en broget skare af frivillige på tværs af alder, køn, 
religion og etnicitet, og derigennem understøtte et samfund, hvor mange kan bidrage.

Frivilligheden skal bygge bro gennem fællesskaber
Svendborg Kommune og de frivillige skal desuden have øje for og anerkende ildsjæle 
og den særlige indsats, de yder.

Diabetesforeningen
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Ældreområdet Svendborg - Senior OL 



Synliggørelse af 
det frivillige sociale arbejde
Koordinering skal sikre synlighed af frivillige tilbud og tilgængelighed for indsatsens 
målgrupper. En del af denne opgave er at sørge for, at frivilligt arbejde sker i hele  
kommunen - land og by.

Alle interesserede borgere skal have adgang 
til de fællesskaber, det frivillige liv udleves i

Det er Svendborg Kommunes ønske, at alle ansatte har en bred viden om de eksiste-
rende foreninger og deres tilbud, som bredes ud til borgerne i Svendborg Kommune.
Derudover er åbenhed, klare rammer og tilbud om deltagelse i det frivillige sociale 
arbejde essentielt for at kunne skabe et attraktivt frivilligt liv i Svendborg Kommune.

Det frivillige arbejde skal synliggøres, 
så flere får lyst til at være med

Svendborg Kommune har i en periode haft øget fokus på frivillighed på ældreområdet, 
blandt andet spisevenner til ensomme ældre og frivillige initiativer i den kommende 
demensby.

Svendborg Kommune vil også fremad udvælge områder inden for den frivillige verden, 
som i en periode skal have særligt fokus. Det særlige fokus skal fx være med til at skabe 
synlighed omkring bestemte former for frivillighed eller på målgrupper for frivillighed. 
Handleplanen viser de kommende målgrupper.

Ældreområdet Svendborg - Senior OL 
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FRIVILLIGHUSET
Frivillighuset i Havnegade 3A danner den fysiske ramme omkring 
Frivilligcenter Sydfyn, Frivilligrådet og øvrige frivillige organisationer 
og projekter.

Frivilligcenter Sydfyn - Kendt som Kontakt mellem mennesker  
- er en frivillig organisation, som har til formål at skabe kontakt 
mellem interesserede personer og foreninger for at styrke det 
frivillige sociale arbejde på Sydfyn og øerne. Desuden står 
Frivilligcenteret for udlån af lokaler samt drift af Frivillighuset.

Frivilligrådet i Svendborg er en paraplyorganisation, der er dannet 
af de frivillige foreninger. Frivilligrådet skal agere som samlet talerør 
og koordinerende organ i forhold til Svendborg Kommune.
Alle i bestyrelsen er valgt på foreningens generalforsamling.

Kontakt til Frivilligcenter Sydfyn: 
info@kontaktmellemmennesker.dk
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