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Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde - temaer 2006
Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde skal rådgive socialministeren og Folketinget om rammerne for
frivilligt socialt arbejde. Rådet rådgiver også om udviklingstendenser og muligheder indenfor
den frivillige sociale sektor.
Hvordan sikrer vi de bedste økonomiske rammer for arbejdet? Hvordan ser et godt samarbejde
ud? Hvordan gør vi det nemt at starte en ny aktivitet? Det er nogle af de spørgsmål, Rådet
arbejder med, og hvor vi har brug for dine svar.
Rådets vision er en stærk frivillig social sektor, der skaber menneskelig trivsel og sammenhængskraft i samfundet.
Rådets værdigrundlag
• Den frivillige sociale indsats er en vigtig integrerende kraft i samfundet, der forebygger social
eksklusion af mennesker
• Den frivillige sociale indsats har en vigtig samfundsmæssig betydning og er unik i sin natur
• Frivillige sociale organisationer fungerer som engagerede og kritiske med- og modspillere i
udviklingen af det danske velfærdssamfund
• Frivillige sociale organisationers indsats er komplementerende til den offentlige indsats og
ikke en erstatning
• Frivillige sociale organisationer er arenaer for et levende og robust civilsamfund, som fremmer
deltagelse og nærdemokrati

Rådet har i 2006 valgt 5 temaer, som vi vil sætte særligt fokus på. Inden for hvert tema vil vi
iværksætte konkrete aktiviteter og initiativer, som du vil høre mere om og blive involveret i.

Tema 1: Samarbejdsmuligheder med erhvervslivet
Samarbejde mellem erhvervslivet og frivillige sociale organisationer er et forholdsvist ukendt
fænomen i Danmark. I England har man derimod en række erfaringer med dette. Samarbejdet
med erhvervslivet er her med til at finansiere 4,3 % af den britiske frivilligsektor. Men det
kræver ressourcer at sætte et sådant samarbejde i gang. For mange organisationer er det en stor
opgave at skulle ansøge om midler, rekruttere frivillige, lave udviklingsarbejde m.v.
På baggrund af bl.a. britiske erfaringer vil Rådet komme med forslag til, hvordan partnerskaber
kan se ud i en dansk model. Vi vil også se på, hvordan vi kan sikre kapacitetsudvikling gennem
rådgivning og vejledning til frivillige sociale organisationer og aktiviteter.
Målene er:
• At fremlægge modeller for nye samarbejdsformer
• At sætte fokus på og skabe rammer for kapacitetsudvikling
Men hvordan kan din forening samarbejde med en virksomhed, og har I brug for rådgivning og
støtte til det?

Tema 2: Kommunalreformen
Det kommunale landkort kommer til at se anderledes ud fra januar 2007. Men allerede nu er de
nye politikere valgt, og d. 1. januar 2006 er sammenlægningsudvalgene trådt sammen. Det er
derfor nu, vi skal i dialog med kommunerne for at sikre, at de tænker frivillige sociale organisationer og aktiviteter ind i planlægningen af deres arbejde.
Rådet vil arbejde for, at der skabes et tæt og konstruktivt samspil mellem lokale frivillige sociale indsatser og kommunerne.
Målene er:
• At sikre inddragelse af frivillige sociale organisationer i kommunernes arbejde
• At øge bevidstheden om forskellige samarbejdsformer, herunder frivilligråd
Men hvordan mener du, din kommune skal inddrage din og din forenings frivillige indsats?

Tema 3: Fremtidens finansiering af frivillige organisationers indsats
Finansiering af arbejdet fylder meget i alle frivillige sociale organisationer. Det frivillige
sociale arbejde er i høj grad afhængigt af offentlig finansiering gennem bl.a. § 115-midler og
Tips-Lotto midler. Hvordan sikrer vi en grundfinansiering og samtidig midler til udvikling? Og
hvordan sikrer vi, at frivillige sociale organisationer bevarer deres uafhængighed?
Rådet vil udarbejde forslag til en ny og fremtidssikret finansieringsmodel.
Målet er:
• At påvirke de økonomiske rammer for den frivillige indsats med henblik på øget uafhængighed
Men hvilke ønsker har du og din forening til en tilskudsordning?

Tema 4: Medborgerskab og frivilligt arbejde
Unge skal inspireres og have mulighed for at kunne klare sig som borgere og medborgere i
fremtidens samfund. En del af et aktivt medborgerskab er at deltage i frivilligt socialt arbejde.
Men det er ikke naturgivent, at alle ved, hvad vi taler om, når vi taler om frivilligt socialt
arbejde. En anden side af medborgerskab er kompetencer. Et af de centrale politiske temaer i
disse år er realkompetencer, og her er typisk særligt ungdomsuddannelserne i fokus. Parallelt
med denne diskussion er diskussionen om frivilliges kompetencer.
Rådet vil gennem dette tema arbejde for at engagere flere unge i frivilligt socialt arbejde, bl.a.
ved at inddrage et fokus på de kompetencer, det kan give.
Målene er:
• At igangsætte initiativer, der kan øge bevidstheden blandt folkeskoleelever om medborgerskab, civilsamfundets betydning og frivilligt socialt arbejdes sammenhæng
hermed
• At øge frivilliges kompetencer
Men hvad mener du og din forening, eleverne i folkeskolen skal vide om frivilligt socialt arbejde?

Tema 5: Integration
Et stigende antal borgere i det danske samfund har en anden etnisk baggrund end dansk.
Dette skaber bl.a. et blomstrende foreningsliv blandt etniske minoriteter. Der er mange ressourcer i såvel etniske minoritetsforeninger, som i etniske minoriteter generelt til at indgå i
frivilligt socialt arbejde. Etniske minoritetsforeninger udfører i dag et stort frivilligt socialt
arbejde. Men mange aktiviteter foregår parallelt i traditionelle frivillige sociale organisationer
og etniske minoritetsforeninger. Og eksemplerne på samarbejde om de konkrete aktiviteter er
ikke overvældende. Antallet af frivillige med etnisk minoritetsbaggrund i traditionelle frivillige
organisationer er samtidig forsvindende lille.
Rådet vil arbejde for, at der skabes et tættere samarbejde mellem traditionelle frivillige sociale
organisationer og etniske minoritetsforeninger. Rådet vil også skabe opmærksomhed omkring
rekruttering af etniske minoriteter som frivillige.
Målene er:
• At øge samarbejdet mellem frivillige sociale organisationer og etniske minoritetsforeninger
• At øge bevidstheden om etniske ligestillingspolitikker i organisationerne
Men hvad tror du og din forening, I kan arbejde sammen med en etnisk minoritetsforening
eller en traditionel frivillig social forening om?

Hvad mener du og din forening?
Vi vil meget gerne høre dine eller din forenings bud på og overvejelser om ovenstående temaer. Fortæl os også, hvad du og din forening bruger jeres kræfter på - hvilke
barrierer oplever I, hvad fungere godt, og har I brug for støtte? Det er meget vigtigt
for os, at få netop jeres bud på, hvordan vi skaber de bedste muligheder for frivilligt
socialt arbejde.
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