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FRIVILLIGESTRATEGI

BO-VITA
Strategiens formål:
-  At motivere afdelingsbestyrelserne til at  

udvikle og understøtte frivillighed lokalt.
-  At synliggøre og anerkende frivillighed som  

en vigtig medspiller i BO-VITAs boligafdelinger.
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Bo-Vitas frivilligstrategi er organisationens over-
ordnede tilgang til at understøtte frivillighed. I 
praksis opstår og udspiller frivilligheden sig ude i 
den enkelte boligafdeling, i samarbejde med 
afdelingsbestyrelsen. 

I strategien henvises der løbende til skabeloner 
og guides, som findes i ”værktøjskassen” på  
Bo-Vitas hjemmeside. 

Afdelingsbestyrelsens rolle
Afdelingsbestyrelsen er en vigtig medspiller, når 
frivillighed skal påskønnes. Sæt frivillighed på 
dagsordenen i jeres årshjul, afsæt midler til frivil-
ligt drevne aktiviteter i jeres budget, påskøn de 
frivilliges indsats i årsberetningen og til afdelings-
møderne.

Se guiden: ”Få frivilligheden til at spire og gro” i 
værktøjskassen.

Bo-Vitas frivillig definition
I Bo-Vita er man frivillig, når man lægger et stykke 
socialt arbejde i boligafdelingen over en længere 
periode. Det kan være at arrangere beboerfester, 
skrive beboerblad, afholde udflugter eller stå for 
ugentlige aktiviteter i området f.eks. fællesspis-
ning, systue eller caféklub.

De frivillige kan som forening, gruppe, nedsat 
udvalg eller alene bidrage til faste såvel som en-
keltstående opgaver i boligafdelingerne.

Frivillig på mange måder
Frivillige kan bidrage på mange måder:
Den formelle frivillige: Varetager en organise-
ret opgave, der udføres gentagne gange over en 
periode. Opgaverne er mangeartede og kan være 
defineret af andre end den frivillige selv. Det kan 

f.eks. være som ugentlig besøgsven, ekspedient i 
genbrugsbutik eller at passe en beboercafé. 
Ad hoc frivillige: Varetager opgaver der er af-
grænsede og som ofte opstår i planlægning eller 
afvikling af enkeltstående arrangementer. Måske 
er der brug for hjælp til at omdele invitationer, til 
at rejse et festtelt, sætte en fastelavnstønde op 
eller være julemand til et julearrangement.
Den selvstyrende frivillige: Planlægger, afvikler 
og leder en bestemt aktivitet eller en gruppe frivil-
lige over en længere periode. Det kan f.eks. være 
en ugentlig en strikkecafé eller en kulturklub.

Hvem er de frivillige i BO-VITA
Aktiviteter i boligafdelingen kan varetages af både 
frivillige beboere eller medborgere fra lokalområ-
det. 

Nogle afdelingsbestyrelser samarbejder med 
frivilligorganisationer som URK (Ungdommens  
Røde Kors), Dansk Flygtningehjælp, spejderne mfl.. 

NGO’erne tilbyder f.eks. at løse frivilligopgaver 
som lektiehjælp, sprogundervisning og idrætsakti-
viteter.

Bo-Vita 
- Vi anerkender
frivillighed
Frivillighed har stor værdi for Bo-Vitas 
boligafdelinger og fremmer trivslen lokalt. 
Derfor sætter vi pris på de frivillige og 
værdsætter frivillighedens mangfoldighed.

BO-VITAs

FRIVILLIGE-
STRATEGI
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frivillige f.eks. ved opslag på sociale medier eller 
offentlige steder i lokalområdet: biblioteker, ud-
dannelsesinstitutioner, ældrecentre, svømmehaller 
mv.. I kan også rekruttere via www.frivilligjob.dk 
 – det er gratis og ligetil at finde frivillige der. Nogle 
Bo-Vita beboere fortrækker at være frivillig i andre 
afdelinger end deres egen, så sæt sæt gerne oplag 
op i Bo-Vita afdelinger nær jer, eller kontakt Triv-
sel@Bo-Vita.dk så hjælper vi jer på vej.

Det praktiske
Omfanget og rammerne omkring de frivilliges 
bidrag kan med fordel formuleres i en samar-
bejdsaftale mellem afdelingsbestyrelsen og den 
frivillige/frivilliggruppen eller internt i frivilliggrup-
pen. En samarbejdsaftale er med til at understøtte 
et positivt samarbejde, tydeliggøre hvem der er 
frivillig i boligafdelingen og hvad den enkelte frivil-
lige ønsker at bidrage med.

I samarbejdsaftalen opfordres der til, at frivillige i 
Bo-Vita handler ud fra tre frivillige principper:
•  Alle skal føle sig velkommen uanset alder og 

baggrund.
•  Frivilligt arbejde foregår i samarbejde med afde-

lingsbestyrelsen og/eller ejendoms- 
kontoret.

•  Alle oplysninger om personlige og private for-
hold skal behandles fortroligt.

I værktøjskassen findes et eksempel på en ”Sam-
arbejdsaftale”.

Arbejder den frivillige med aktiviteter der ind-
drager børn under 15 år, pålægges den frivillige at 
give Bo-Vita indsigt i børneattest med oplysninger 
fra Det Centrale Kriminalregister om strafferetsli-
ge forhold begået mod børn og unge under 15 år. 
Den frivillige følger guiden og udfylder blanketten 
”Børneattest” i værktøjskassen.

Hvorfor være frivillig i BO-VITA
For mange frivillige er det at gøre en forskel og 
styrke sociale og faglige netværk den største moti-
vationsfaktor. Det frivillige arbejde giver yderligere 
kompetencer til CV’et og medansvar i boligafdelin-
gen.

Personer der ønsker at bidrage frivilligt i egen 
afdeling, opfodres til at kontakte afdelingsbesty-
relsen. Ønsker man at bidrage frivilligt i andre af 
Bo-Vitas afdelinger kontakt da Trivsel@Bo-Vita.dk.  

Få flere med - Rekruttering
Mange beboere kender ikke til muligheden for at 
yde en frivillig indsat i boligafdelingen. 

Derfor: 
-  Tydeliggør afdelingens frivillige aktiviteter med 

billeder og opslag.
- Vær åben for nye initiativer og frivillige ideer.
- Omdel nyhedsbreve i postkasserne.
- Brug de sociale medier.
-  Gør opmærksom på muligheden for at yde en 

frivillig indsats på afdelingsmøderne.
- Fremhæv de frivilliges arbejde i årsberetningen. 

Frivilligrekruttering blandt beboere: Vær synlig, 
tydelig og let tilgængelig når I søger frivillige. 
Henvend jer gerne direkte til beboere, som I vil 
opfodre til at være frivillige. En direkte opfodring 
kan få folk til at føle sig velkomne og værdsatte. 

Frivilligrekruttering udenfor afdelingen: 
Nogle boligafdelinger har begrænsede muligheder 
for at finde frivillige blandt egne beboere. Heldigvis 
vil mange udenfor boligafdelingen gerne engagere 
sig som frivillige og leder bare efter den rette sam-
menhæng. I kan drage fordel af dette ved at søge 
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Motivation, anerkendelse 
og fastholdelse
Frivillighed betyder at man bruger sin fritid, på at 
være behjælpelig og aktiv i boligafdelingen. Derfor 
er motivation og anerkendelse afgørende for at 
fastholde de frivillige. Mangel på anerkendelse og 
følelsen af at blive overbebyrdet får motivationen 
til at dale og ildsjæle til at brænde ud. For 85% af 
de frivillige, har det stor betydning, at de er med 

til at hjælpe andre og gøre en forskel. For 63% er 
socialt netværk og fællesskab afgørende for deres 
motivation som frivillige, særligt unge og ældre 
frivillige vægter fællesskabet højt. Afdæk hvad der 
motiverer de frivillige og hvordan motivationen 
holdes ved lige hos jer. 

BO-VITAs

FRIVILLIGE-
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I værktøjskassen findes en oversigt over ”Gratis 
kurser og foredrag til frivillige”.

BO-VITA – Vi sætter pris på frivillighed
I Bo-Vita tager vi medansvar for anerkendelsen af 
frivillighed på følgende måde:

1.  Inviterer alle Bo-Vitas frivillige til frivilligfest én 
gang årligt.

2.  Tilbyder bestyrelser og frivillige rådgivning og 
vejledning med Bo-Vitas Trivselsindsats.

3.  Stiller konkrete værktøjer og skabeloner til 
rådighed for bestyrelser og frivillige.

Råd og vejledning  
– der er hjælp at hente hos Bo-Vita
Afdelingsbestyrelser og frivillige kan som individer 
og grupper/udvalg søge råd og vejledning om fri-
villighed samt brugen af de konkrete værktøjer og 
skabeloner hos Bo-Vitas Trivselsindsats. Kontakt 
Trivselsindsatsen via Trivsel@Bo-Vita.dk eller læs 
mere på Bo-Vitas hjemmeside.

Her er eksempler på, hvordan man kan motivere, 
anerkende og fastholde de frivillige. 

1.  At sikre der er frivillige nok til at løfte opgaven 
ved at rekruttere i god tid. Sæt rammerne for 
den frivillige opgave, og vær realistisk omkring 
behovet for frivillige.

2.  Dyrk fællesskabet og det sociale blandt bolig-
afdelingens frivillige f.eks. ved at købe mad til 
planlægningsmøderne og afhold sociale arran-
gementer løbende.

3.  Anerkend frivilligheden på de sociale medier, på 
boligafdelingens opslagstavler, og uddel evt. et 
årligt frivilligdiplom.  

4.  Sig tak til de frivillige ved enhver given lejlighed 
f.eks. til beboermøder og efter hvert møde. I 
kan også anerkende den forskel de frivillige gør 
i afdelingen med et jule- eller nytårskort vedlagt 
en symbolsk gave f.eks. en æske chokolade.

5.  Vær opmærksom på at det ofte er selve opga-
ven, der får frivillige til at engagere sig, mens 
det er anerkendelse og de relationer de frivillige 
får, der fastholder dem på lang sigt.

6.   Skab rum for at de frivillige kan tage ansvar 
og udvikle sig ved at være åbne for nye tiltag 
og sikre økonomisk råderum. Udvis tillid til de 
frivillige og tilbyd personlig udvikling i form af 
kurser, oplæg og foredrag. 
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Værktøjskassen
I finder skabeloner og guides i ”Værktøjskassen” 
på Bo-Vitas hjemmeside under ”Frivillighed”.

Guide til:

- ”Få frivilligheden til at spire og gro i jeres boligafdeling”.
- ”Børneattester”.
- ”Økonomisk støtte og puljer”.
- ”Gratis kurser og foredrag til frivillige”.

Skabelon til:

- ”Årshjul”.
- ”Drejebog”.
- ”Budget”.
- ”kasseregnskab”.
- ”Samarbejdsaftale”.

Arbejdsredskab:

-  ”Sæt frivilligheden på dagsordenen i jeres 
boligafdeling”. For afdelingsbestyrelser og 
frivilliggrupper”.

BO-VITAs

FRIVILLIGE-
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BO-VITA  
Stationsparken 37, 2600 Glostrup 

Tlf. 8818 0880, www.bo-vest.dk/bo-vita


