Frivilligrådet

Visionsplan 2019 – 2021 for Frivilligrådet
I. Indledning
Overordnet vil Frivilligrådet arbejde efter følgende princip: Det gælder om at bevare det gode &
perspektivrige, der allerede findes, men samtidig tænke nyt og anderledes.
II. Visioner for Frivilligrådets arbejde:
Frivilligrådet vil for at udvikle og nytænke frivilligheden - i tæt samspil med hidtidige samarbejdspartnere og
nye netværk - rådgive om, arbejde for og inspirere til iværksættelse og gennemførelse af aktiviteter inden
for følgende temaer/indsatsområder:
1. Synliggørelse og videreudvikling af frivilligheden.
Synliggørelse og anerkendelse af frivilligheden og det frivillige arbejde (herunder § 18 arbejdet) på alle
niveauer - lige fra det praktiske til det politiske niveau. Det langsigtede mål er, at mange borgere om en
årrække skal føle det naturligt og berigende at engagere sig i det frivillige arbejde, som er centrale
elementer i skabelse af det aktive medborgerskab.
2. Frivilligheden – en opgave for alle.
Involvering af så mange som muligt i det frivillige arbejde for at skabe muligheder for den bredest mulige
involvering samt fjernelse af barrierer for frivilligheden. De frivillige og frivilligheden skal i bred forstand
inviteres indenfor og anerkendes i Aarhus Kommune.
Som en del af det foranstående tænkes udvikling af frivilligt arbejde i og som en del af: 1) Unges
uddannelsesforløb, 2) Digitaliseringen af samfundet og 3) Nye former for frivillighed som f.eks.:
projektfrivillige, frivilligt arbejde af ansatte, online frivillighed, socialt entrepreneurskab og etablering af
partnerskaber.
3. Frivillighedens perspektiver - det kan du give frivilligheden og det kan frivilligheden give dig.
Udvikle forståelse for og kendskab til perspektiverne ved frivilligheden og det frivillige arbejde: For den
frivillige selv, for andre medborgere og offentlige & private virksomheder samt betydningen for udviklingen
af det aktive medborgerskab.
4. Udvikling af samspillet og forståelsen mellem ansatte medarbejdere og frivillige.
Opbygning af accept og forståelse, så det faglige & professionelle arbejde og den frivillige indsats udvikler
sig til komplementære størrelser såvel organisatorisk som samarbejdsmæssigt. Herunder arbejde for
udvikling af organisations- og kommunikationsmodeller for samspillet og grænsefladeproblematikken
mellem ansatte medarbejdere og frivillige.
5. Ensomhedsbekæmpelse og forebyggende arbejde mod ensomhed

Indsatsen skal inkludere alle aldersgrupper og blandt andet udvikles med afsæt og inspiration i eksisterende
konstruktive aktiviteter, for eksempel ”Besøgsvenner” og ”Vejen til nye venner”
6. Brobygning og Integration
Ide - og videreudvikling af integrations- og brobygningsaktiviteter, for at styrke det aktive medborgerskab.
7. Kompetenceudvikling af frivillige
Kompetenceudvikling for frivillige til brug i frivilligarbejdet således at kompetenceudviklingen i videst muligt
omfang også bliver meriterende i andre livs-/uddannelsesforløb.
8. Ny - og videreudvikling af netværks- og samarbejdsrelationer
Videreudvikling af arbejdet og samarbejdet med Frivilligrådets samarbejdspartnere. Udvikling af nye
netværks- og samarbejdsrelationer med henblik på 1) at implementere Frivilligrådets visioner & aktiviteter
og 2) udvide frivillighedens virkefelt.
III: Visioner for rådets interne samarbejde og arbejde
Det interne arbejde og samarbejde skal være præget af:
- Plads og rum til hinanden i rådets arbejde – både til at give og modtage. Sammen gør vi hinanden bedre.
- Åbenhed, kreativitet og lydhørhed overfor hinandens tanker, visioner og forslag
- Interesse og engagement i rådets arbejde, hvor man påtager sig opgaver, som den enkelte formår
- Vidensdeling i rådets arbejde med udveksling af erfaringer og inspiration til gavn for den enkelte og
dennes praksis
- Diversitet i arbejdsformen og organiseringen af rådsarbejdet med brug af bl.a. ad hoc arbejdsgrupper
- Frivilligrådet sætter dagsordenen med omdannelse af visioner til virkelighed med holdningsskabelse og
synliggørelse.

Vedtaget på Frivilligrådets møde den 29. maj 2019

