Nyt fra Servicestyrelsen

Med regeringens lancering af en ”National civilsamfundsstrategi” og 2011 som ”Europæisk år
for frivilligt arbejde” er frivillighed for alvor kommet på dagsordenen. Der igangsættes arrangementer lokalt og nationalt, og der arbejdes i det
hele taget på højtryk for at synliggøre og supplere alle de aktiviteter, som foregår på det frivillige område.

Desuden er Servicestyrelsen netop nu involveret i at fordele midler til projekter, som bygger
bro i samarbejdet mellem private, offentlige og
frivillige aktører på det sociale område. Bl.a. har
Alzheimerforeningen modtaget omkring tre millioner kroner til pilotprojektet Motion, Kultur og
Demens. Projektet vil sammen med frivillige og
lokale ildsjæle udvikle nye aktivitetstilbud til
mennesker med en demenssygdom. I løbet af
de næste fire år vil man igangsætte helt almindelige lokale aktiviteter f.eks. motionshold, dansearrangementer, vandreture, musikaftener,
madlavning, byvandring, museumsbesøg og
tilsvarende aktiviteter, der normalt også tilbydes
raske mennesker.

De frivillige sociale organisationer og foreninger
yder et væsentligt supplement til de offentlige
tilbud, og mange ældre yder selv en stor frivillig
indsats, der bl.a. er koncentreret om pensionistforeninger, aktivitetscentre, besøgsvenner, telefonkæder osv.
Servicestyrelsen har gennemført flere projekter
med det fokus at styrke samspillet med det frivillige område. F.eks. udviklede Servicestyrelsen tilbage i 2004-2006 sammen med 10 projektkommuner ODA-modellen (Organisering af
Dag og Aflastningstilbud for demente borgere
og pårørende). Modellen indeholder konkrete
redskaber, som kan hjælpe både de frivillige
sociale organisationer, kommunale myndigheder og leverandører til at give demente borgere
og deres pårørende et bedre og mere klart tilbud. (www.servicestyrelsen.dk/oda/odamodellen)
Servicestyrelsen har også tidligere gennemført
et udviklingsprojekt, der sætter fokus på, hvordan ældre mænds deltagelse i frivillige tilbud
kan øges. Et resultat heraf er bl.a. idékataloget
”Brug tiden sjovere, mand”.
(www.servicestyrelsen.dk/-udgivelser/aeldre/
forebyggelse-og-sundhed/brug-tiden-sjoveremand-idekatalog-over-aktiviteter-rettet-modaeldre-maend)

Faktaboks
Regeringen fremlagde i efteråret 2010 en ny strategi for, hvordan man mere systematisk inddrager
civilsamfundet og frivillige organisationer i arbejdet
med socialt udsatte mennesker og familier.
Målet er blandt andet at få flere danskere i gang
som frivillige især på socialområdet. Visionen er,
at halvdelen af befolkningen deltager i frivilligt arbejde i 2020.
Regeringen vil bruge 100 mio. kr. over de næste
fire år på blandt andet at fremme udviklingen af
det frivillige sociale arbejde. Langt de fleste af midlerne skal bruges til opsøgende projekter og iværksætteri, og resten skal være med til at styrke den
frivillige sektor og indsamle viden.
Der skal igangsættes initiativer, som:
Styrker innovation og udvikling
Fremmer aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
Styrker de frivillige organisationers virke
Styrker det tværgående samarbejde
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Vi har i Danmark en stærk tradition for at engagere os i frivilligt arbejde, og flere organisationer har i løbet af de seneste år oplevet en stigning i antallet af frivillige. Vi er dog stadig langt
bagefter lande som Norge og Sverige, hvor næsten 60 % af befolkningen er engagerede frivillige, som hjælper til med lektier, er besøgsvenner eller står for træning af lilleputter i den lokale fodboldforening. Herhjemme gælder det indtil
videre kun for hver tredje borger. De dominerende områder for det frivillige arbejde er idræt
(ca. 11 %), mens færre er frivillige på social- og
sundhedsområdet (ca. 6 %).

