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Frivillighedsstrategi for Mariehjemmene 

Baggrund og formål 
Formålet med Mariehjemmenes frivillighedsstrategi er at understøtte frivillighedsarbejdet på de 
enkelte Mariehjem og danne grundlag for en lokal frivillighedspolitik. 
 
Mariehjemmene danner rammerne for mange forskellige beboeres dagligliv og vi ønsker at 
bidrage positivt til øget livskvalitet for hver enkelt beboer - uanset livsvilkår i øvrigt.  
Til et godt liv hører, foruden opfyldelse af de mest basale behov, også muligheden for at indgå i 
meningsfulde, sociale fællesskaber f.eks. gennem fælles oplevelser og interesser. Her kan frivillige 
i høj grad bidrage.  
Frivillige kan være et vigtigt bindeled mellem lokalsamfundet og dets forskellige tilbud og 
beboerne på Mariehjemmene.  
 
Inddragelse af frivillige i beboernes hverdagsliv skal opleves relevant og meningsfuldt og det er 
nødvendigt at tage udgangspunkt i den konkrete virkelighed, der udspiller sig på de enkelte 
Mariehjem, når der tages stilling til udarbejdelsen af en lokal frivillighedsstrategi og -politik. 
 
Medarbejderne spiller en helt særlig rolle i samarbejdet med de frivillige. Medarbejdernes faglige 
indsats og tætte kendskab og relation til den enkelte beboer er en vigtig støtte i dennes mulighed 
for at udfolde sine ressourcer på nye måder. Dette kan f.eks. komme til udtryk via arbejdet med 
beboerens handleplan/pædagogiske plan og den opfølgende indsats. 
 
 
Strategiske mål  

 

• At hvert Mariehjem vurderer, om og hvordan inddragelsen af frivillige kan tilføre værdi for 
beboer(n)e på hjemmet 

• At hvert Mariehjem overvejer, om og hvordan frivillige kan bidrage til øget gensidigt 
kendskab og bedre sammenhæng med lokalområdet 

• At der udarbejdes en lokal frivillighedspolitik, hvor det findes relevant. Den lokale politik 
kan relateres til den overordnede frivillighedspolitik 

• At samarbejdet med de frivillige løbende udvikles og understøttes, så det udfoldes i 
overensstemmelse med beboernes ønsker og behov - og så samarbejdet opleves 
værdifuldt af både beboere og frivillige. 

 
Mariehjemmene har udarbejdet en refleksionsguide, der kan inddrages i drøftelserne. 
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Overordnet frivillighedspolitik 
 
Som frivillig bliver man en del af den fælles mærkesag: At skabe rammer for hjem og realisere 
ønsker og drømme for mennesker med særlige behov. Man bliver en del af et fællesskab med 
positive værdier og forstærker lokale netværk og forbindelser. 
 
Frivillige i Mariehjemmene kan bidrage på forskellige niveauer; f.eks. organisatorisk som medlem 
af bestyrelsen eller som arrangør af eller deltager i et mere direkte samspil med en eller flere 
beboere. Frivillige kan ligeledes være praktiske hjælpere i forskellige sammenhænge, der er 
arrangeret eller forestået af det enkelte Mariehjem. Det er afgørende, at frivilligindsatsen gør en 
positiv forskel for den enkelte beboer eller grupper af beboere.   
 
Hjemmets ansvar i samarbejdet med frivillige 
 

• At vurdere den/de frivilliges kompetencer og indgå i et konstruktivt samarbejde, hvor 
behov og ressourcer matches bedst muligt. 

• At forestå en gensidig forventningsafstemning mellem ledelse, medarbejdere, beboere og 
de frivillige  

• Løbende stå til rådighed med støtte, vejledning og sparring i en positiv dialog 

• At de frivillige altid ved, hvem de kan henvende sig til ved behov. Der kan f.eks. udpeges en 
frivilligkoordinator, kontaktperson eller lignende. 

• At understøtte rekruttering af nye frivillige 
 
 
Opgaven for de frivillige 
 

• Frivillige i Mariehjemmene er ulønnede, aktive, åbne og lydhøre mennesker, der ønsker at 
gøre en forskel for beboerne på Mariehjemmene. 

• Frivillige er med at styrke empati, forståelse for og inddragelsen af mennesker med særlige 
behov i lokalsamfundet ved at styrke Mariehjemmenes stærke beboerfokus. 

• Frivillige giver større rum for beboernes selvbestemmelse gennem mere personlige tilbud 
til den enkelte beboer.  

• Frivillige kan bidrage til at beboeren indgår i særlige, sociale fællesskaber med de frivillige 
som en gæst, der kommer med glæde og af fri vilje. 

• Frivillige skaber større sammenhængskraft i lokalsamfundet ved at kunne åbne muligheder 
for mennesker med særlige behov. 

• Frivillige er fortalere og ambassadører for et samfund, hvor der bliver taget værdigt hånd 
om mennesker med særlige behov og deres aktive medborgerskab. 

• Frivillige er ikke en erstatning for det professionelle personale. 
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Rammerne for frivilligt arbejde  

• De frivillige skal i deres indsatser understøtte Mariehjemmets værdigrundlag. 

• De frivillige er del af det lokale Mariehjem og følger ledelsens direktiver og de lokale 

retningslinjer og politikker, herunder overholdelse af tavshedspligt. 

• De frivillige optræder ansvarsbevidst og med empati. 

• De frivillige er med til at skabe synlighed omkring Mariehjemmenes arbejde og ’brand’. 

 

Hovedkontorets indsats 
 

• Hovedkontoret bidrager til den overordnede rekruttering og fastholdelse af frivillige ved at 
afholde særlige fællesarrangementer for frivillige. 

• Hovedkontoret tager kontakt til relevante organisationer for frivillige, der kunne være 
interesserede i et overordnet samarbejde, og derved facilitere konkret, lokalt samarbejde. 

• Hovedkontoret bidrager meget gerne med facilitering i forhold til drøftelse af ønsker,behov 
og indsats på de enkelte Mariehjem – typisk med udgangspunkt i refleksionsguiden. 

 
 


