Solrød Kommunes
frivillighedspris
til det frivillige sociale arbejde

Frivillighedsprisen gives som påskønnelse af en person, en gruppe eller en forening, der har gjort en særlig
indsats for det frivillige sociale arbejde i Solrød Kommune.
Hvornår er det frivilligt socialt arbejde?
Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område og retter
sig mod udsatte grupper. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give
enkeltindivider eller grupper en øget velfærd, sundhed eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.

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.
Frivillighedsprisen er på 7.000 kr. Med prisen følger blomster og et diplom.
Frivillighedsprisen uddeles hvert år ved den årlige Frivillighedsaften.

Kriterierne for tildeling af frivillighedsprisen:
Modtageren af frivillighedsprisen er en person, en gruppe eller en forening, som har:
 gjort en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i kommunen.
 styrket sundhed, livskvalitet og trivsel for en gruppe udsatte borgere.
 løbende taget initiativer eller sat gang i nye aktiviteter på det frivillige sociale område.
 skabt positiv opmærksomhed om det frivillige sociale arbejde.
 været et positivt eksempel til efterlevelse for andre frivillige.
Ikke alle kriterier behøver være opfyldt.
Alle enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner eller ansatte kan indstille til frivillighedsprisen. Man skal være
hjemmehørende i Solrød Kommune eller via engagement eller ansættelse have forbindelse til kommunen.
Alle enkeltpersoner, grupper eller foreninger kan indstilles til frivillighedsprisen. Man kan dog kun indstilles for en
indsats for borgere i Solrød Kommune.
Indsatsen skal være ulønnet. Man kan ikke indstille sig selv, men man kan godt indstille en forening eller gruppe,
man selv er en del af.
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Indstilling af prismodtager
Fristen for at fremsende indstilling besluttes hvert år i forbindelse med fastsættelse af dato for afholdelse af
frivillighedsaftenen.
Indstilling sker på særskilt udarbejdet indstillingsskema, som enten kan hentes i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter
eller på kommunens hjemmeside www.solrod.dk.
Indstillingsskemaet sendes til eller afleveres i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85, 2680 Solrød.
Valg af prismodtager
Der er nedsat et administrativt udvælgelsesudvalg, som indstiller til Social-, sundheds- og fritidsudvalget, som
herefter drøfter og beslutter, hvem der skal modtage årets frivillighedspris.
Prisoverrækkelse
Frivillighedsprisen overrækkes af borgmesteren eller Social-, sundheds- og fritidsudvalgets formand i forbindelse
med afholdelse af den årlige Frivillighedsaften. Navnet på prismodtageren offentliggøres herefter i pressen og på
kommunens hjemmeside.
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