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Frivilligrådet glæder sig over forskningsbevilling
Social- og integrationsministeriet har i dag tildelt 7,3 millioner kroner i støtte til en række
forskningsprojekter på frivilligområdet. Frivilligrådet glæder sig bl.a. over, at det nu bliver muligt at følge op
på den store frivillighedsundersøgelse, der blev foretaget i 2004.
Det er positivt, at der både bliver givet midler til grundforskning, hvor der følges op på udviklingen, og til
projekter, der går mere i dybden med et enkelt emne, fx nye deltagelsesformer blandt unge i frivillige
sociale organisationer.
Et andet område der vægtes højt i bevillingerne er social innovation og samspillet mellem kommune og
borgere omkring innovationskraften.
”Samspillet mellem civilsamfundet og det offentlige er et af de temaer Frivilligrådet er levende optaget af.
Der ligger en enorm innovationskraft i civilsamfundet bl.a. i forhold til fornyelse af velfærdsstaten”,
fremhæver Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann.
Frivilligrådet finder det også interessant, at der gives støtte til tre forskningsnetværk og at forskningsmiljøet
indenfor det frivillige område dermed styrkes.
I alt modtager syv projekter støtte. Pengene kommer fra satspuljen, hvor der er afsat en pulje med midler
til forskning i frivillighed og civilsamfund. Der er medfinansiering på mange af projekterne, dels fra private
fonde og dels fordi flere af projekterne er Ph.d.-stipendier, hvor universiteterne medfinansierer.
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Frivilligrådet
Frivilligrådet er nedsat af social- og integrationsministeren og drives som en statsinstitution finansieret over
finansloven. Rådets medlemmer er udpeget på baggrund af deres indsigt og interesse i den frivillige sektors udvikling
og integration i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Frivilligrådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den
frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat
om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige
sektor og erhvervslivet.

Læs mere på: www.frivilligraadet.dk

