POLITIK FOR FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

I Næstved Kommune tror vi på, at det er vigtigt med et levende fritids- og foreningsliv, der
lægger særligt vægt på fremme af demokrati og aktivt medborgerskab. Med en overordnet
politik for den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoler og Folkeuniversitetet vil vi påvirke og fastholde udviklingen i en sådan retning.
Næstved Kommune er en af de kommuner, der i forvejen har en samlet kultur- og fritidspolitik, og som gennem de seneste år har sat rammerne for prioriteringer på området. Endvidere
har kommunen en række overordnede og generelle politikker m.v. om demokrati og medborgerskab og om borgerinddragelse og fællesskaber, som naturligvis omfatter folkeoplysningsområdet.

Visionen Mærk Næstved
… I Næstved er vi åbne og imødekommende. Her er plads til alle. Det skal mærkes, at vi står sammen og gør tingene sammen …

Kultur- og fritidspolitikken
… Der er plads til tradition og fornyelse. Kultur- og fritidsområdet er rummeligt og mangfoldigt. Der er tilgængelighed til kommunens
kultur- og fritidsaktiviteter …

Medborgerskabspolitikken
… Næstved er nærhed, hvor der er fokus på fællesskab og ansvarlighed. Alle kan være med. Det er et spørgsmål om holdninger …

Borgerinddragelsespolitikken
… Vi overvejer, hvordan borgerne bedst inddrages og vi sikrer adgang til viden og ressourcer …

Nu er Næstved Kommune også en kommune med en dedikeret politik for folkeoplysningsområdet. Politikken slår tonen an, er et spejl for vores handlinger, og er dét vi vil kendes og huskes for på området.

Godkendt af Næstved Byråd den 22. maj 2012
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Målsætninger for folkeoplysningsområdet er:


At den enkelte er aktiv i sin fritid



At den enkelte har et forpligtende fællesskab med andre gennem sine fritidsinteresser



At den enkelte bruger og udvikler sine interesser og evner gennem sine fritidsinteresser

Vi arbejder for sundhed og trivsel.
At være aktiv, at være det sammen med andre og at udvikle sig
er eksempler på sundhedstegn.

De folkeoplysende
foreninger og grupper
samt medlemmer og deltagere

Politikken for folkeoplysningsområdet er:
At de folkeoplysende aktiviteter skabes
inden for rammer:

Og, der gives mulighed for den enkelte
til:



Der baserer sig på frivillige kræfter



At lægge kræfter i



Der udspringer af demokratiske
forløb og beslutninger



At være medvirkende til



Der tjener de fælles overordnede
målsætninger



At få del i

Det skal være sjovt, men også udfordrende at være
medlem/deltager. Det skal være udfordrende, men
også sjovt at være frivillig. Det skal være forbundet
med gode oplevelser at være medlem/deltager og
frivillig.

Individets mål og ambitioner må
gerne overstige fællesskabets.
Fællesskabet mål og ambitioner
må gerne overgå individets.

Det skal give mening og værdi, at bruge sin fritid på.

Vi støtter individets mål.
Vi prioriterer fællesskabet.
Vi prioriterer bredden.
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Vi skal have et folkeoplysningsområde som vi selv er stolte af, og
som giver os lyst og mod på at
blive ved med skabe succeser –
de mange små.

Politikken for folkeoplysningsområdet er:

At de folkeoplysende aktiviteter administreres:
Efter regler og procedurer, der er
klare og entydige

Udvalg og forvaltning



Og dynamik og succeser skabes:



Ved en enkel udvalgsstruktur bestående af ét demokratisk valgt udvalg og en række aktive netværksgrupper



Ved retningsangivende rammer og
økonomiske beslutninger truffet af
udvalget



Ved løbende idé- og forventningsafstemmende dialoger eller høringer
med engagerede netværksgrupper
m.fl.



Ved ad hoc inddragelse af relevante
aktører og ildsjæle i besluttede
kampagner og indsatser



Ved administrativ og professionel
betjening fra Kultur- og Fritidsafdelingen

Ved hjælp af skriftlige vejledninger
og simpel teknik skal foreninger
og grupper kunne efterleve regler
og procedurer.

Et fritids- og foreningsområde i
udvikling og i vækst.

Det er i interessefællesskaberne
at idéerne kan spire, udvikles og
gennemføres. Det er i interessefællesskaberne at energien er.

Vi vil se, at alle
viser medansvar
for at skabe
dynamik og
succeser.

Vi vil gerne have et ubureaukratisk folkeoplysningsområde.
Vi realiserer fælles projekter og
samarbejder på tværs.
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Politikken for folkeoplysningsområdet er:
At på det folkeoplysende område bruges ressourcerne på:

Udvalg og forvaltning



At værne om godkendte foreninger
og traditionelle folkeoplysende aktiviteter



At starte nye, ikke-kendte grupper
og ikke-etablerede folkeoplysende
aktiviteter



At forsøge sig med målgruppespecifikke udviklingsprojekter og nye tilbud



At gennemføre emnespecifikke
kampagner og indsatser, der skaber
forandring og fornyelse

Flere foreningsmedlemmer og frivillige
hjælpere gennem interesseskabende
formidling og arrangementer

Et af bevillingskriterierne
er, at projektet eller tilbuddet gennemføres i et
samarbejde eller partnerskab mellem flere aktører.

Kampagner og indsatser besluttes
af udvalget, høres i netværksgrupperne m.fl. og koordineres af Kulturog Fritidsafdelingen.

Med ret følger pligt.
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Og ressourcerne ydes i form af:



Tilskud til aktive medlemmer



Nedsat deltagerbetaling



Tilskud til driften af faciliteter, lokaler, haller og anlæg



Tilskud til vedligeholdelsen af udendørs faciliteter, arealer, baner og
anlæg



Tilskud til lærerløn og undervisningshonorarer



Puljebevillinger til opstart af nye
foreninger, partnerskaber, målgruppespecifikke projekter og tilbud
samt til selvorganiserede



Puljer til kompetenceudviklende
aktiviteter af frivillige



Konsulentbistand og tovholderkompetencer til emnespecifikke kampagner og indsatser



Adgang til vedligeholdte og egnede
indendørs- og udendørs faciliteter

Tilskudsmodeller
skal være inkluderende.

Fordelingen og brugen af
faciliteter, arealer, lokaler,
haller, baner, anlæg m.m.
skal svare til aktiviteten og
de udøvende.

Der skal altid være en eller
flere medlemsinddragende
aktiviteter for de penge, der
gives som tilskud eller
puljebevilling.
Hjælp og støtte til at indgå
partnerskaber.

