Hovedudvalgets guide til samarbejdet med frivillige
Hovedudvalget vil gerne sætte fokus på samarbejdet med frivillige i Norddjurs Kommune.
Hovedudvalget ønsker at bidrage til tryghed i samspillet mellem medarbejdere og frivillige.
Dette forudsætter, at der er tydelig opgave- og ansvarsfordeling medarbejdere og frivillige imellem.
Hovedudvalget ved, at den frivillige indsats har værdi i sig selv, men også værdi hvor den ydes, dvs. både for
borgeren, de frivillige og de ansatte.
Hovedudvalget ønsker, at Norddjurs Kommune fortsat bidrager til udviklingen af frivillighed.
Hovedudvalget ønsker, at det frivillige engagement fortsat er med til at bidrage til udvikling af fællesskabet
mellem den enkelte borger, medarbejder og frivillige.
Det er afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår. Dette
kræver blandt andet ledelse, engagement og handling hos de frivillige og hos Norddjurs Kommune.
Det er vigtigt, at samspillet foregår med respekt for Norddjurs Kommunes værdigrundlag og de
personalepolitiske værdier:
Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger.
Hvad er en frivillig?
En frivillig er en person, der kan supplere Norddjurs Kommunes medarbejdere med andre kompetencer og
viden. De frivillige yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivillige yder en indsats udover eller ved
siden af de lønnede medarbejderes arbejde.
De frivilliges indsats kan være med til at bidrage til at styrke et samfund med større fælles ansvarlighed, øge
tilliden mellem forskellige sociale grupper og styrke sammenhængskraften.
Kommunal frivillighed
Mulighederne for den frivillige indsats er mangfoldige. Hovedudvalget ønsker at disse muligheder udforskes
og udnyttes lokalt i dialog med de frivillige.
Det betyder, at samspillet og aftaler skal tage afsæt i de lokale forudsætninger og rammer. Det er de lokale
MED-udvalg, der løbende skal forholde sig til samspillet med de frivillige, samt afklare hvilke aktiviteter der
kan løses af frivillige.
Den lokale leder er ansvarlig for, at der løbende er dialog med den enkelte frivillige eller frivillige
organisation.

Hovedudvalget ønsker alle god fornøjelse med at inddrage og engagere frivillige i Norddjurs Kommune.
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