Ringe, 12. januar 2017

Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn inviterer frivillige til nytårskur
Faaborg-Midtfyn Kommune har netop vedtaget en ny, opdateret strategi for det frivillige
sociale arbejde 2018-2022. Strategien bliver 7. februar præsenteret for de frivillige
foreninger, netværk og ildsjæle ved en fejring af de frivilliges indsats.
Frivillig Social Nytårskur 2018
I år starter Sundheds- og Omsorgsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune en ny tradition – en
uhøjtidelig nytårskur for kommunens frivillige sociale foreninger, netværk og ildsjæle, som spiller
en stor rolle for Faaborg-Midtfyns rige og engagerede foreningsliv.
”Vi er så glade for det store engagement, vi har inden for det frivillige sociale område i FaaborgMidtfyn. Derfor har vi besluttet, at vi fra i år fejrer de frivillige hænder ved en årlig nytårskur for alle
frivillige foreninger, netværk og ildsjæle”, siger Herdis Hanghøi, formand for Sundheds- og
Omsorgsudvalget.
’Sammen om det frivillige sociale arbejde’
Ved nytårskuren vil frivilligkonsulent Marie-Louise Alleslev og afdelingsleder for Det Mobile
Sundhedscenter, Ulrik Christensen, præsentere den nye frivilligstrategi: ’Sammen om det frivillige
sociale arbejde’. Frivilligstrategien skal i årene 2018-2022 bygge bro mellem de frivillige og de mål,
Faaborg-Midtfyn Kommune sigter mod i Udviklingsstrategien.
Strategien er blevet til i en fælles proces mellem frivillige sociale foreninger, netværk, selvejende
institutioner og ildsjæle samt medarbejdere, ledere og politikere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den
bygger på følgende fem hovedområder:


Øget mangfoldighed



Respekt og tillid



Gensidigt kendskab



Nye idéer – nye veje



Anerkendelse

I forbindelse med dannelsen af den nye strategi er der nedsat en følgegruppe (’Frivillig Social
Følgegruppe’), som skal fastholde det tætte, strategiske samarbejde mellem kommunen og de
frivillige aktører.

Praktiske informationer
Tid: Onsdag den 7. februar kl. 17.00-20.30.
Sted: Rådhuset i Ringe, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.

1

Tilmelding
Tilmeldingen skal ske senest 26. januar og foregår ved at ringe eller sende en mail til
administrerende medarbejder Conny Elnegaard på telefon 72 53 60 08 eller cme@fmk.dk.
Nytårskuren slutter af med fællesspisning. Vi har plads til 75 frivillige og maksimalt tre per forening.

Yderligere oplysninger
Læs mere om frivilligstrategien.
Læs om nytårskuren og se programmet for aftenen.

Kontaktpersoner
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte:


Frivilligkonsulent Marie-Louise Alleslev på telefon 72 53 60 63 eller maloa@fmk.dk



Kommunikationskonsulent Pia Fryd Birkeland, telefon 72 53 10 83 eller pifbi@fmk.dk
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