Stevns Frivillighedscenter

Et sted, hvor frivillige og foreninger kan få hjælp

Stevns Frivillighedscenter
Strategi og handleplan 2022-2023
Vision
Stevns Frivillighedscenter har som vision at styrke det lokale
foreningsliv, frivilligheden og det aktive medborgerskab på Stevns.
Hermed ønsker vi at være med til at styrke den enkeltes livskvalitet,
skabe mere og bedre livskvalitet for flere og øge fleres deltagelse i
demokratiet og lokalsamfundet.

Mission
På Frivillighedscentrets Strategiseminar 13.juni 2021 blev bestyrelsen enige om, at centrets vigtigste formål
og opgave er at være et Ressource- og udviklingscenter for frivillige, foreninger, frivillige grupper og borgere
på Stevns – både organiserede og ikke-organiserede frivillige grupper.
Vi ser vores vigtigste opgave, som at være med til at igangsætte nye aktiviteter og understøtte igangværende
aktiviteter - at rådgive foreninger, frivillige og borgere – at opsamle og formidle viden, erfaringer og ideer fra
foreningslivet – at være opsøgende, iværksættende og koordinerende sammen med andre – at være
bevidste om, at vi er en selvstændig forening, som samtidig er lydhør overfor kommunen, ministeriets og
andre interessenters ønsker til os – at vi hele tiden arbejder på at blive mere synlige - og at vi får andres syn
på vores arbejde f.eks. videns-personer, når der viser sig behov for det.
Formål fra vores vedtægter
Foreningens formål er at etablere og drive et center for frivillige i Stevns Kommune, der kan
medvirke til at fremme alle former for lokal frivillig indsats og aktivt medborgerskab i Stevns
Kommune samt støtte, udvikle og synliggøre den frivillige indsats.
Dette søges opnået ved at:
•
•
•
•
•
•

Drive Stevns Frivillighedscenter
Skabe et viden- og ressourcecenter for den frivillige indsats
Gøre en aktiv indsats for at synliggøre det frivillige arbejde og dets tilbud
Formidle kontakt og dialog mellem enkeltpersoner, foreninger og organisationer til styrkelse af
alle former for frivillig indsats i kommunen
Støtte og udvikle frivillighedsområdet i medlemmernes interesse, herunder at skabe netværk
for medlemmer
Støtte nye initiativer med råd og vejledning
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•
•
•
•

Fremme samskabelsen om nye velfærdsløsninger mellem det frivillige arbejde, Stevns
Kommune, erhvervslivet og andre relevante aktører
Bistå medlemmerne med motivering, rekruttering og fastholdelse af frivillige
Støtte medlemmerne med udvikling af nye eller igangværende projekter
Tilbyde uddannelse og kurser til medlemmerne

Værdigrundlag
I Stevns Frivillighedscenter arbejder vi for at:
•
•
•
•
•

Vi er synlige på Stevns og overfor vores lokale foreninger
Vi yder høj service og tager hånd om dem, som henvender sig - enten ved selv at yde hjælpen
selv eller ved at hjælpe videre
Vi lægger vægt på kvalitet og seriøsitet i vores arbejde og at være gode sparringspartnere
Vi møder andre og hinanden med rummelighed, åbenhed, humor og overskud
Vi er proaktive og tager selv initiativ til nye udviklings-tiltag på Stevns

Organisering
Stevns Frivillighedscenter er organiseret med en frivillig bestyrelse bestående af 5 – 7 medlemmer
samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Bestyrelsen
består af et bredt udsnit af repræsentanter for frivilligt arbejde i Stevns Kommune.
Herudover udpeges en observatør af kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune samt evt. en
kontaktperson fra administrationen.
I driften er ansat en fuldtidsmedarbejder som daglig leder samt en fleksjobber på 4 timer ugentlig.
Herudover har vi 2 frivillige tilknyttet til ad hoc-opgaver.
Målgrupper
Frivilligcentrets primære målgruppe er frivillige sociale foreninger i Stevns Kommune samt
foreninger, der ønsker medlemskab. Derudover arbejder vi med skiftende fokusområder med særlige
målgrupper. I 2022-2023 er målgruppen borgere, som er ramt af negative følger af COVID-19.
2-årig strategi-plan
For at sikre en langsigtet og strategisk planlægning vil Stevns Frivillighedscenter arbejde med en 2årig strategiplan.
Strategiplanen skal være med til at sikre opfyldelsen af centrets vision, formål og mål.
Strategiplanen vil bestå af nogle prioriterede indsatsområder og resultatmål, som vælges for to år ad
gangen. Bestyrelsen følger løbende op på målene ift. at evaluere opfyldelsen af målene og vurdere
behovet for evt. justeringer. Opfølgningen sker et par gange om året på de månedlige
bestyrelsesmøder samt ved et årligt længerevarende opfølgningsmøde i juni måned, hvor der er tid
til at gå mere i dybden med status på indsatserne.
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Fokusområder og handleplan for 2022-2023
Af FN’s 17 Verdensmål arbejder Stevns Frivillighedscenter særligt med:

Særligt udvalgte fokusområder
Fokusområder og indsatser 20222023 og virkninger på lang sigt

Handleplan og resultatmål for 2022

1. Generationsmøder i Hårlev (20212022)
Formål: At nedbryde fordomme og
skabe større gensidig forståelse
mellem unge og ældre i Hårlev.
Samt undersøge og støtte de unges
og de ældres ønsker/drømme om
nye og flere meningsfulde
fællesskaber og aktiviteter gennem
generationsmøder.

1.1.
Handleplan: I efteråret 2021 og ind i
2022 samarbejder vi med Hårlev
Bibliotek om at lave et procesforløb for
ældre og unge i Hårlev.

Virkning på lang sigt: Flere unge og
flere ældre deltager i meningsfulde
fællesskaber og deres mentale
trivsel styrkes gennem de fælles
generationsmøder.

2. Opfølgning på negative følger af
COVID-19 (2022-2023)
Formål: At modvirke de negative
konsekvenser af COVID-19 i form af
øget ensomhed, isolation og
mistrivsel (målgruppen udvælges i
foråret 2022)

Vi starter med åbne dialogmøder med
unge på 13-17 år og med ældre hver for
sig. Herefter samler vi dem i et fælles
forløb for at undersøge mulighederne
for at skabe nye fælles og meningsfulde
generations-fællesskaber i Hårlev.
Resultatmål: Min. 10 unge og 10 ældre
deltager i dialogmøderne. Dialogmøder
resulterer i større gensidig forståelse og
nye ideer til fælles aktivitetsfællesskaber.
På sigt inddrages flere unge og ældre i
fællesskaberne.
2.1.
Handleplan: I foråret 2022 udvælger
bestyrelsen en målgruppe, som i særlig
grad er negativt påvirket af følgerne af
covid-19. Herefter udvælges en indsats,
som kan imødekomme gruppens
behov. Vi søger projektmidler til at
gennemføre projektet i 2022-2023.

Status og opfølgning
på bestyrelsesmøde
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Virkning på lang sigt: Større mental
trivsel og styrket mestringsevne hos
den udvalgte målgruppe.

3. Politiker i praktik (2022)

Resultatmål: I efteråret 2022 har vi fået
projektmidler til at ansætte en
projektmedarbejder. Projektet
igangsættes i løbet af 2022-2023.
Projektet vil øge målgruppens mentale
sundhed og trivsel gennem fællesskab
med andre ligesindede. Og være en
forløber for opstart af
Selvhjælpsgrupper på Stevns.
3.1.

Formål: At øge indsigten i det
sociale frivillige arbejdes værdi og
betydning på Stevns – hos
politikerne i Stevns Kommunes
Social- og Sundhedsudvalg. Samt at
øge vores medlemsforeningers
synlighed.

Handleplan: I 2022 – og herefter hvert
andet år, i lige år - organiserer og
koordinerer vi ”Politiker i praktik”
sammen med vores lokale
medlemsforeninger. Forløbet afvikles i
uge 39/40 i forbindelse med Frivillig
Fredag.

Virkning på lang sigt: Udvidet
forståelse og øget værdsættelse af
det frivillige sociale arbejde hos
vores lokale politikere.

Resultatmål: Min. 4 ud af vores 7
udvalgspolitikere deltager i et
praktiktilbud fra min. 4 af vores
medlemsforeninger med et socialt sigte.

4. Stevns Fællesskabsstafet (2023)
Formål: At styrke samarbejdet og
kendskabet foreninger imellem og få
flere borgere til at opdage og
deltage i fællesskaberne på Stevns.
Virkning på lang sigt: Flere deltager
i foreningslivet og fællesskaberne på
Stevns.

4.1.
Handleplan: Vi afholder Stevns
Fællesskabsstafet i samarbejde med
Stevns Kommune Fritid og Sundhed.
Stafetten afholdes hvert andet år, i ulige
år, og i forbindelse med Frivillig Fredag.
Resultatmål: Min. 20 deltagende lokale
foreninger, 2-3 kommunale
institutioner/fællesskaber og 100
borgere.

Øvrige indsatser
Indsatser
5. Støtte, udvikle og fremme lokale
frivillige fællesskaber

Handleplan i 2022
5.1. Tilbyde relevante 2-3 kurser for
foreninger og frivillige
5.2. Tilbyde jobbørs til rekruttering af
frivillige og hjælp til annoncering

Status og opfølgning
på bestyrelsesmøde
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5.3. Tilbyde frivillige og foreninger hjælp
til at opstart af nye frivillig-aktiviteter
5.4. Tilbyde rådgivning og sparring til
foreninger ift. fundraising, opstart af
nye foreninger, cvr, nem-id. mv.
6. Synliggøre og anerkende frivillige
foreninger på Stevns

6.1.
Uddele Stevns Frivillighedscenters
Frivilligpris 2022
6.2.
2-3 foreningsbesøg v. formand og daglig
leder – give os indblik i foreningernes
ønsker og behov samt give dem
kendskab til Stevns Frivillighedscenter

7. Synliggøre Stevns Frivillighedscenter

8. Styrke netværksdannelsen
mellem vores lokale foreninger

7.1
• Bestyrelsen som ambassadører
Bestyrelsen vil have ekstra
opmærksomhed på deres rolle som
ambassadører for Stevns
Frivillighedscenter.
• Feedback fra foreninger
Vi vil løbende indsamle udtalelser
fra foreninger og borgere, som vi
har hjulpet og lægge udtalelserne
op på vores hjemmeside.
• Besøg på medlemsforeningers
Generalforsamlinger
Hvis vi bliver inviteret af
foreningerne, deltager vi.
• Dialogkaffe med nye SSU
Vi inviterer det nye SSU-udvalg til
kaffe og æbleskiver i december
2021.
8.1. Vi afholder løbende netværksskabende aktiviteter:
• Fællesskabsstafet hvert 2.år
• Årlig Nytårskur for medlemmer
• Kurser på tværs af foreninger
• Generalforsamling med tid til
netværksdannelse
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9. Hjælp til borgere, herunder
særlig hjælp til udsatte borgere

8.1.
Vi tilbyder 1-1 rådgivningssamtaler til
borgere, hvor vi hjælper dem med:
• At blive frivillige
• At finde vej til vores lokale
fællesskaber, Boblberg eller
forenings-aktiviteter
• At hjælpe dem i gang med opstart
af nye frivillig- eller fællesskabsaktiviteter
Ud over de særligt udvalgte fokus og indsatsområder yder Stevns Frivillighedscenter også sideløbende anden
foreningsservice, herunder udlån af lokaler og udstyr, printning samt brobygning mellem foreninger og Stevns
Kommune.

Tidsplan for de udvalgte fokusområder
2022

2021

PROJEKT:
Opfølgning på negative
følger af COVID-19

PROJEKT:
SELVHJÆLP på Stevns
POLITIKER I PRAKTIK
Uge 39/40

PROJEKT: GENERATIONSMØDER

På bestyrelsens vegne underskrives strategi- og handleplan af:
Dato:
_________________________________
Underskrift formand

_________________________________
Underskrift næstformand

2024

2023

STEVNS FÆLLESSKABSSTAFET
Uge 39/40

