Kommunen og de frivillige og foreningerne
Albertslund Kommune har ikke en
'frivillighedskoordinator', men alligevel går man som
frivillig ikke forgæves til kommunen.
I Sundhedshuset på 2. sal har en håndfuld medarbejdere
kontor. De arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme.
Støtte til det frivillige arbejde er en del af deres arbejdsopgaver.
En af medarbejderne er Kathrine Bjerring Ho.
Hun er kommunens 'aktivitetskoordinator'.
Kathrine fortæller:
Frivillige, foreninger og frivillighed er et af omdrejningspunkterne for vores
arbejde.
Frivillighed rimer på Fællesskab
Jeg har i mit arbejde kontakt med mange af de frivillige og foreningsaktive i
kommunen, som gør hver deres indsats for en bestemt gruppe borgere. En af
mine store arbejdsopgaver er at hjælpe frivilligheden på vej.
Når man gør noget frivilligt, gør man noget aktivt, man gør noget i fællesskab
med andre eller for andre, og man gør noget, som er meningsfyldt for en selv.
Når man engagerer sig som frivillig for en bestemt sag, så gør man det af
interesse og lyst, og sidegevinsten er, at man som frivillig også gør noget godt
for en selv.
Og du kan finde ud af, hvad der er i gang, hvis du har lyst til at blive frivillig.
Det kan du få oplysninger om på Frivilligcentret Albertslund via deres
hjemmeside: www.frivilligcenter@albertslund.dk
eller ved at besøge dem på Bygangen 25 1. sal eller ved at ringe til
Frivilligcentrets daglige leder på tlf. 27 78 97 93.
§ 18
En anden opgave for mig er - på en god måde - at få brugt det §18-tilskud, som
kommunen hvert år modtager fra staten. Kommunen skal bruge §18-pengene til
bevillinger til frivillige og foreninger, som laver eller vil lave frivilligt socialt
arbejde. Bevillingerne gives til dækning af udgifter forbundet med den frivillige
indsats.
Mange frivillige og mange foreninger ved ikke, at de kan søge tilskud via §18
til deres virke.

I 2018 modtog vi 30 ansøgninger, hvoraf 27 fik tildelt midler fra §18-puljen.
Midlerne går til at dække udgifter til arrangementer og aktiviteter for initiativets
målgruppe og de frivillige omkring initiativet.
Lokale patientforeninger og interesseorganisationer for særlige målgrupper er
de primære ansøgere og modtagere af midler fra §18-puljen. Men også lokale
initiativer søger og modtager midler fra puljen.
Man kan som udgangspunkt ikke modtage §18-midler til drift, så som husleje,
løn, elektronik, møbler, kontorhold, annoncering mv. Men alle ansøgninger
bliver vurderet individuelt og foregår i dialog med ansøgerne.
De folkeoplysende foreninger og pensionistforeningerne i Albertslund
kommune modtager tilskud fra andre puljer og kan derfor ikke modtage midler
fra §18-puljen
Hvis du har spørgsmål om frivillighed eller §18, så er du velkommen til at
kontakte mig på mail: kbg@albertslund.dk eller mobil: 2324 2937
I frivilligt socialt arbejde er der særligt
fokus på udsatte målgrupper og at
forebygge sociale eller
sundhedsmæssige problemer i forhold
til adfærd, forsørgelse eller omsorg.
Man kan søge støtte til frivilligt socialt
arbejde gennem kommunens §18pulje. Du kan læse mere om frivilligt
socialt arbejde, og du kan se, hvilke
initiativer der de seneste år har
modtaget §18-midler, og så finder du
§18-ansøgningsskemaer på
www.albertslund.dk/frivilligtsocialtar
bejde.

