Vejledning for indstilling til Frivillighedsprisen 2020
Greve Kommune indstiftede i 2004 en pris som hæder for en særlig indsats inden for det frivillige
sociale arbejde, på ældreområdet. Formålet med prisen er, at påskønne den frivillige indsats
bredt. Prisen er en årlig tilbagevendende begivenhed og uddeles i år i forbindelse med
Dialogmødet d. 9 november i Portalen.
Hædersprisen
Prisen vil bestå af et diplom, en buket blomster og en check på 10.000 kr.
Hvem kan komme i betragtning?
Hædersprisen kan gives til en enkeltperson eller en frivillig social organisation, der har udført
frivilligt arbejde indenfor senior og ældreområdet.
Hædersprisen gives til en person, som gennem frivilligt socialt arbejde kontinuerligt (over
minimum 6 mdr.) har medvirket til:
· At styrke livskvalitet og trivsel for en særlig gruppe mennesker.
· At øge engagement og virkelyst for individer og/eller organisationer.
· At skabe synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik.
· At give opmærksomhed om kvaliteten ved frivilligt socialt arbejde.
· At være et positivt eksempel til efterlevelse for andre frivillige.
Hædersprisen kan desuden gives til en frivillig social organisation, som kontinuerligt (over
minimum 6 mdr.) har medvirket til:
· At yde en særlig støtte til en gruppe mennesker i vanskelige sociale kår.
· Positivt at fremhæve og synliggøre organisationens frivillige arbejdsgrundlag.
· At skabe synlighed og opmærksomhed om en ellers overset problematik.
· At markere de særlige styrker ved frivilligt socialt arbejde.
· At fremstå som et eksempel til efterlevelse for andre frivillige sociale organisationer.
I 2017 modtog Allan Larsen fra Rehabiliteringscentret Hedebo prisen, i 2018 gik prisen til Lis og
Ove Hansen fra Aktivitetshuset Freyas Støttegruppe og i 2019 gik Frivillighedsprisen til Erik
Lauersen, Frivillig hos Daghjemmet Møllehøj.
Hvem kan indstille, og hvem udvælger?
For at komme i betragtning til prisen, skal man være indstillet. Indstillinger til modtagere af prisen
kan foretages af alle Greveborgere. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget udvælger
prismodtageren ud fra de indkomne indstillinger. Valget af prismodtager er dog ikke afhængigt af
antallet af indstillinger.
Indstillinger modtages kun i skemaet, som kan downloades i højre side. Indstillingen skal senest
være os i hænde d. 9. oktober 2020 kl. 12.00 og sendes til Sundhedsteamet i Greve Kommune på
mail: sikkerpost@greve.dk i emnefeltet skal skrives” Sundhedsteamet Frivillighedspris”.

