Bilag til Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark
Anbefalinger
Følgende anbefalinger er med til at støtte op om implementeringen af politikken:


Plan for implementering
Det anbefales derfor, at der laves en plan for implementering af politikken og afsættes ressourcer til
implementeringsarbejdet.
Estimerede omkostninger i form af engangsbeløb fordelt på de fem sygehuse: Kr. 400.000



Frivilligkoordinatorer
Det anbefales, at der på hver af de fem sygehusenheder og på Socialområdet oprettes en
understøttende organisering på frivilligområdet. Den bør bestå af en frivilligkoordinator hvert sted,
som skal spille en væsentlig rolle i arbejdet med implementeringen af regionens frivillighedspolitik.
Frivilligkoordinatoren vil således være en daglig drivkraft i arbejdet med at udvikle
frivillighedsområdet, idet han/hun vil have til opgave at sikre gode og trygge forhold for de frivillige
samt varetage og udvikle kontakten med frivillige, patientforeninger, kommuner og regionens egne
medarbejdere.
De seks koordinatorer bør indgå i et frivillig-netværk, som etableres på tværs af sygehusene og
Socialområdet. Derudover bør der udnævnes en tovholder på hver af de afdelinger, som arbejder
med frivillige, og der bør oprettes en følgegruppe, som sikrer fremdrift på frivilligområdet.
Estimerede årlige omkostninger i form af løn, overhead og årlige aktiviteter:

Kr. 3.500.000



Gode historier skal inspirere og øge kendskabet til politikken
Politik for frivillighed og medborgerskab i Region Syddanmark skal være kendt og synlig – både i
regionen og i de 22 syddanske kommuner samt hos de praktiserende læger i regionen. Derfor
anbefales det, at gode historier om frivillige indsatser formidles internt i regionen og eksternt i
kommunerne samt i eksterne medier.



Frivillighedspris
Det anbefales, at regionen fastholder uddelingen af en frivillighedspris årligt for at anerkende den
indsats, de frivillige yder, og for at styrke opmærksomheden på frivilligt arbejde.



Gode faciliteter for de frivillige
Det anbefales, at der stilles faciliteter til rådighed for de frivillige, så de har et sted, hvor de kan
lægge deres overtøj og taske, oplade deres telefon, drikke en kop kaffe med andre frivillige osv.



Tjekliste, jura og praktisk information på regionens hjemmeside
Det anbefales, at tjeklister og praktisk information om regler og jura i forbindelse med
frivilligområdet i Region Syddanmark bliver tilgængeligt på regionens hjemmeside.
Informationerne målrettes dels frivillige, medarbejdere og ledere.
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Bilag: Organisering af frivillig
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