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Frivillighedsprisen gives som påskønnelse af en person, en forening, organisation eller in-

stitution, der har gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommu-

ne. Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og 

sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, 

der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter 

på at løse velfærdsproblemer. 

 

Frivillighedsprisen er på 7.000 kr. Med prisen følger et diplom, blomster samt en vase/ 

lysestage som erindring for indsatsen med det frivillige sociale arbejde i kommunen.  

Frivillighedsprisen uddeles hvert år i november måned ved den årlige Frivillighedsaften.  

 

Formålet med frivillighedsprisen er: 

 at fremme det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune  

 at markere og anerkende det sociale engagement, som frivillige  yder  

 at synliggøre og skabe  opmærksomhed omkring de frivillige ildsjæle i samfundet til 

inspiration for andre. 

 

Kriterierne for tildeling af frivillighedsprisen: 

Kan være en frivillig organisation eller enkeltperson som har: 

 fremmet samarbejdet blandt frivillige 

 styrket sundhed, livskvalitet og trivsel for en gruppe mennesker 

 iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige i relation til socialt arbejde 

 været et positivt eksempel til efterlevelse for andre frivillige eller frivillige organisa-

tioner. 

 

 

Indstilling af prismodtager 

Fristen for at fremsende indstilling besluttes hvert år i forbindelse med fastsættelse af dato 

for afholdelse af frivillighedsaftenen.  

Enhver borger, forening, organisation og institution der er hjemmehørende i Solrød Kom-

mune samt ansatte i Solrød Kommune kan indstilles/indstille til frivillighedsprisen. 

Indstilling sker på særskilt udarbejdet indstillingsskema til udvælgelsesudvalget.  

Indstillingsskemaet kan hentes på kommunens hjemmeside www.solrod.dk og skal ind-

sendes til Solrød Kommune på mail kommune@solrod.dk eller som almindelig post til Sol-

rød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. 

 

 

Valg af prismodtager 

Der er nedsat et administrativt udvælgelsesudvalg, som indstiller til Social-, og sundheds- 

og fritidsudvalget.  

Prisen kan kun uddeles til ansatte i Solrød Kommune for en indsats, der ligger uden for 

ansættelsesforholdet.  

 

 

Prisoverrækkelse 

Frivillighedsprisen overrækkes af borgmester/udvalgsformand i forbindelse med afholdelse 

af den årlige Frivillighedsaften i november måned. 

Navnet på prismodtageren offentliggøres i pressen og på kommunens hjemmeside. 

http://www.solrod.dk/
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