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Frivilligt socialt arbete och kommunal socialtjänst
Det svenska välfärdsamhället förutsätter både en utbyggd kommunal socialtjänst och människors aktiva insatser i frivilligorganisationer.
Intresset för frivilligt socialt arbete har de senaste åren ökat markant. En förutsättning för dess fortsatta utveckling och framgång är en välutvecklad
samverkan mellan kommunens socialtjänst och frivilligorganisationerna.
Svenska Kommunförbundet genomförde under 1995 en enkätundersökning
om frivilligt socialt arbete i kommunerna. I enkätsvaren framgick tydligt att
det fanns ett stort behov av kompletterande frivilliginsatser inom socialtjänsten och att det fanns ett starkt intresse i kommunerna av utvecklingsinsatser
gällande metoder för samverkan med frivilligorganisationerna. Enkätsvaren
sammanfaller på många punkter med frivilligorganisationernas egna erfarenheter.
Svenska Kommunförbundet, Forum för frivilligt socialt arbete, Svenska Röda
Korset och forskargruppen vid Sköndalsinstitutet startar under hösten 1997
med ekonomiskt stöd från Socialdepartementet ett gemensamt projekt, som
skall pågå under tre år. Syftet är att utveckla och stimulera metoder för lokal
samverkan mellan kommuner och frivilligorganisationer.
Vi söker nu kommuner och frivilligorganisationer som redan har eller planerar ett lokalt samarbete och som vill utveckla metoderna för detta. Frivilliginsatserna skall grundas på lokala sociala behov, organisationernas
idéer och mål samt ske inom ramen för gällande lagstiftning.
Exempel på lokala projekt kan vara:
-utveckling av verksamhet vid frivilligcentraler
-frivilligorganisationer och kommuner som opinionsbildare
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-frivilligorganisationernas roll för att skapa nätverk kring människor som
upplever ensamhet och isolering.
Vi erbjuder stöd och hjälp från en centralt placerad projektledare, tillfälle till
gemensamma diskussioner i en kreativ miljö, dokumentation och utvärdering av projekten.
De lokala projekten förutsätts finansieras i kommunen.
Vill ni veta mer ta kontakt med Karl-Axel Johansson, Svenska Kommunförbundet, tel. 08-772 43 18 eller 070-586 27 05, Lars Pettersson, Svenska Röda
Korset, tel. 08-665 56 00 eller 070-538 82 39 eller Gunilla Dryselius, Forum för
frivilligt socialt arbete, tel. 08-698 90 59.
Skicka också en beskrivning av era gemensamma planer till Svenska Kommunförbundet, Karl-Axel Johansson, 118 82 Stockholm.
För att vi skall komma igång så fort som möjligt vill vi ha er reaktion senast
den 1 oktober 1997.
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