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Stevns Frivillighedscenters
Visions- og strategipapir
med handleplan og resultatmål for 2020
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
Stevns Frivillighedscenter vil gennem sin vision arbejde for at skabe merværdi inden for følgende
områder:
Øget livskvalitet og forebyggelse af sociale og sundhedsmæssige udfordringer (Frivillighedens ABCeffekt)
Der er evidens for, at det at engagere sig i frivillighed virker mentalt styrkende. I frivilligheden
finder man tre elementer, som har vist sig at have en positiv effekt for den mentale sundhed: At
gøre noget aktivt, at gøre noget sammen med andre og at gøre noget meningsfuldt (Act, Belong
and Commit) (Kilde: Koushede, Vibeke og Nielsen, Line: ABC for mental sundhed – fra retorik til
handling, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015)
Deltagelse i frivillighed og foreningslivet giver flere borgere mulighed for at holde sig aktive hele
livet og at deltage i meningsfulde fællesskaber – det kan være med til at fastholde og øge den
enkeltes motivation og muligheder for at leve et fysisk aktivt og sundt liv med forventelig færre
indlæggelser, mindre ensomhed og mere livskvalitet til følge
Rummelighed og mangfoldighed – at skabe plads til alle
Igennem frivillighed kan der skabes plads til alle – frivilligheden rummer en stor fleksibilitet i
forhold til at sætte rammer, opgaver og krav, som kan tilpasses den enkeltes evner, ønsker og
behov. Det vil kunne bidrage til den enkeltes muligheder for at bidrage til fællesskabet, oplevelse
af at have betydning for andre og have mening i sit liv.
At skabe nye velfærdsløsninger gennem samskabelse
Stevns Frivillighedscenter vil også gerne arbejde for at være brobygger mellem flere aktører fra
både civilsamfundet, den private og offentlige sektor. Ved at bringe flere aktører sammen og
understøtte en samskabende proces, hvor parterne i fællesskab kan udvikle nye ideer og
muligheder, kan der skabes mulighed for nye velfærdsløsninger på Stevns.
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Formål
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 frivilligheds-området i medlemmernes interesse, herunder at skabe netværk
for medlemmer
støtte nye initiativer med råd og vejledning
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 vil vi arbejde for at:
•
•
•
•
•

Vi møder alle med anerkendelse og ligeværdighed
Vi vil demokrati, aktivt medborgerskab og livsudfoldelse
Vi vil skabe rummelighed og plads til mangfoldighed
Vi vil helhedstænkning, hvor lokalsamfundet tænkes sammen på tværs af institutions- og
foreningsopdelinger
Vi vil samarbejde og hjælpe og støtte hinanden

3-årig strategi-plan
For at sikre en langsigtet og strategisk planlægning vil Stevns Frivillighedscenter arbejde med en 3årig 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 tre år ad
gangen. Bestyrelsen følger løbende op på målene ift. at evaluere opfyldelsen af målene og vurdere
behovet for evt. justeringer. Opfølgningen sker 2-3 gange om året på bestyrelsesmøderne.
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Indsatsområder for 2019-2020
Handleplan for 2020
Indsatsområder 20192020
og virkninger på lang
sigt

Handleplan og
resultatmål for 2020

Opfølgning /
dokumentation

Status
bestyrelsesmøde
juni 2020

.
Særligt udvalgte
fokusområder 2019-2020:
Med fokus på ”ABC for
Mental Sundhed” (at øge
trivslen på Stevns) vil vi i
samarbejde med Stevns
Kommunes Sundhedsafdeling, Kultur- &
Fritidsafd. m.fl. arbejde
for:

Indsatser i 2020

1. At styrke inkluderende
fællesskaber i
foreninger, så flere
føler sig godt
modtaget, og som en
del af fællesskabet

1.1.
Vi vil afholde 2 workshops i
efteråret 2020 om ”Den
gode modtagelse” + ”Train
the trainer” - målrettet unge
og frivillige og/eller dem,
som arbejder med de unge i
vores foreninger.

1.1.1
Program og
deltagerliste.

2. At øge kendskabet hos
borgere ift., hvad det
betyder for deres
trivsel at gøre noget
aktivt, sammen med

2.1.
Udstillingen ”10 Frivillig
Portrætter på Stevns – find
livsglæden i frivilligheden”

2.1.1
Foto fra
udstillingerne
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andre, og som er
meningsfuldt med
særligt fokus på
frivillighed.

3. Øge borgeres
deltagelse i frivillige
fællesskaber med
særligt fokus på
•

Børn/unge og

•

Generationsmøder

fortsætter som
vandreudstilling:
• Hårlev Superbrugs
forår
• Borgerservice på
Rådhuset
sommer/efterår
2.2. Vi vil lave ABCaktiviteter i vores kantineog cafe-område for
personale og borgere i ca. 1
måned.

2.2.1
Foto fra kantine og
cafeområde.

2.3. Oplæg i Holtug
Borgerforening sammen
med
sundhedskonsulenterne

2.3.1
Program + deltager
antal

3.1.
I forbindelse med Frivillig
Fredag 2020 ”Bæredygtige
fællesskaber” vil vi
arrangere
generationsmøder mellem
børn/unge og ældre på
Stevns.

3.1.1. Program for
Frivillig Fredag +
registrering af antal
deltagere.

Form og indhold planlægges
af bestyrelsen i løbet af
foråret 2020.
3.2.
Øge udsatte børn og/eller
unges deltagelse i frivillige
fællesskaber:

3.2.1.
Referater fra møder
i bestyrelse og med
samarbejdspartnere

Mål og indsatser vil blive
udviklet i samarbejde med
relevante
samarbejdspartnere og
bestyrelsen dec.2019feb.2020.
3.3. Indlæg på Velkomstarrangement for Ny
tilflyttere
(så frem Stevns Kommune
afholder et sådant i 2020)

3.3.1.
Program
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4.

5.

Facilitere netværk
mellem
medlemsforeninger

Synliggøre
foreningerne på
Stevns

4.1.
Understøtte foreninger, der
ønsker at samarbejde med
andre foreninger.

4.1.1
Registrering af
sparringsforløb.

4.2.
Tilbyde netværksmøder for
medlemmer – netværk med
særlige fokusområder eller
for særlige målgrupper,
f.eks. sparringsnetværk for
formænd eller samle
foreninger i et lokalområde
med drøftelse af, hvordan
de kan dele
ressourcer/hjælpe
hinanden, lave fælles
arrangementer mv.

4.2.1
Registrering af
netværk, deltagere
og emne.

5.1.
Stevns Frivillighedscenter
laver en ny foreningspris for
at synliggøre og anerkende de
frivillige foreninger.

5.1.1.
Uddeles på
generalforsamling
forventet 26.aug.
2020

5.2.
Tilbyde støtte og vejledning til
planlægning af Grundlovsdag,
hvis foreninger eller
enkeltpersoner ønsker at
arrangerer dagen.
5.3.
2-3 foreningsbesøg v.
formand og daglig leder – give
os indblik i deres ønsker og
behov samt give dem
kendskab til Stevns
Frivillighedscenter

5.2.1
Beskrivelse af forløb.

5.3.1
Registrere hvilke
foreninger, som er
besøgt
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6.

7.

Styrke samskabelse
og det tværgående
samarbejde med
Stevns Kommune,
foreninger og
borgere

Krisehåndtering og
hjælp under Corona

6.1. Deltage i udviklingen af
Børn – og ungepolitikken i
Stevns Kommune – sikre
fokus og inddragelse af
civilsamfundet

6.1.1
Mødedeltagelse

6.2. Deltage i
Inspirationsdag om
Verdensmålene

6.2.1
Stand + foto fra
dagen

7.1 Oversigt over frivillige
hjælpemuligheder til
borgere under corona

7.1.1.
Oversigten på vores
hjemmeside og
sendt til Stevns
Kommune

7.2. Medlemsrundringning +
løbende opmuntrende
mails + Facebook nyheder

7.2.1
Mails + Facebook +
liste over foreninger,
som er blevet ringet
op

7.3.1
7.3. Påskehilsen og blomst til
Artikel i Dagbladet
90 enlige ældre i egen
bolig i samarb. med
hjemmeplejen, Valløsenior
forening og sponsor
SuperBrugsen Hårlev
7.4. Opfordring til SK ud fra
medlemsønsker – ønske
om §18+ 79 som
coronapulje + adgang til
værnemidler

7.4.1.
Sendt til direktion og
sundhedschef

7.5. NGO Akademiet – virtuel
undervisningsplatform
med 5 gratis video-kurser
til vores medlemmer, om
hvordan man kan man
bruge virtuelle metoder
(zoom, skype, facebook
mv.)

7.5.1.
Indkøbt og tilbudt
medlemmer via mail
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og tilbud om fælles
øvedag i Zoom
8. Kvalitetssikre
arbejdet i Stevns
Frivillighedscenter

8.1.
Arbejde med at indfri
kriterierne i den nye
nationale kvalitetsmodel for
frivilligcentrer i DK.

8.1.1
Dokumentere
opfyldelsen af
kriterierne i
kvalitetsmodellen
senest dec. 2020.

8.2.
Afholde strategi-seminar for
bestyrelsen i sept. 2020 med
henblik på udvikle
strategiplanen for 20212024.

8.2.1
Strategi- og
handleplan for 20212024

Ud over de særligt udvalgte indsatsområder yder Stevns Frivillighedscenter også sideløbende foreningsservice,
herunder råd og vejledning, frivillig jobbørs, udlån af lokaler og udstyr, printning, brobygning mellem
foreninger og kommunen samt løbende hjælp til borgere eller foreninger, som ønsker at starte nye frivilligaktiviteter.

