
Q4 Hvordan kan vi inkludere folk i frivillighet, som vanligvis ikke deltar?
Answered: 86 Skipped: 24

# RESPONSES DATE

1 Kommunen kan støtte opp om frivilligeten som jo er sjølve limet i samfunnet. Gje oppmuntring og
anerkjennelse, sponse og premiere medlemskampanjer og prosjekt som er basert på dugnad.
Informere nye innbyggarar om viktigheten både for samfunnet og ikkje minst for den enkelte; Me
bør jo alle yte før me kan nyte.

4/27/2018 1:29 PM

2 Alle har ikke mulighet til å delta og det må respekteres 3/18/2018 10:18 AM

3 Motivasjon, ha fokus på det positive man gjør i frivillighet 3/18/2018 9:38 AM

4 Ikke lett å være innflytter til Lunde, alle kjenner alle og har sine klikker. Være mer åpene for å
invitere folk inn. Få folk til å se på frivillighet som en god investering i det sosialet livet i bygda.
Fokusere på alt det positive du får igjen ikke bare fokus på at det blir mye jobb og mas.

3/17/2018 8:13 AM

5 Fremsnakke, spørre direkte 3/15/2018 6:27 PM

6 Kommunen bør støtte mer opp økonomisk for foreninger som vil satse 3/15/2018 9:21 AM

7 Veileder- oppfølgings-stilling som kunne jobbe på tvers av lag og foreninger - ha en støttefunskjon 3/14/2018 11:19 PM

8 vise fram frivilligheten, for eksempel slik de har gjort på Notodden. 3/14/2018 10:46 PM

9 Føler det frivillige i Lunde-delen (som jeg kjenner) er gode til å inkludere 3/14/2018 10:29 PM

10 Fokus på enkelte oppgaver, ikke tunge verv 3/14/2018 9:49 PM

11 Bli kvitt hovmodet, og gruppedannelser på offentlige arrangment 3/14/2018 10:22 AM

12 Hmm 3/13/2018 10:14 PM

13 Vet ikke 3/13/2018 9:02 PM

14 Gi feks.reduksjon i skatt eller avgift om slik innsats kan dokumenteres. 3/13/2018 8:14 PM

15 Ved å ikke bruke de opp dersom de melder seg frivillig. 3/13/2018 8:00 PM

16 Set ned avgifter snarest 3/13/2018 7:32 PM

17 Invitere direkte, 3/13/2018 7:10 PM

18 Øve oss på å være inkluderende og invitere, invitere, invitere. Fokusere på hva frivillighet gir
istedenfor hva vi må ofre. Men det må organisasjonene sjøl bidra med. Kommunen kan ikke
pålegge.

3/13/2018 6:49 PM

19 Tidspress. 3/13/2018 6:46 PM

20 Opplyse om mulighetene 3/13/2018 5:52 PM

21 etter mange år i ulike styrer og valgkomiteer har jeg funnet ut at dette er "umulig" 3/13/2018 5:43 PM

22 Ved engasjement 3/13/2018 5:01 PM

23 Kommunen må også være på banen og være tydelige på hvor viktig en slik type arbeid er. 3/13/2018 2:34 PM

24 Lage avtaler på hva det frivillige arbeidet inneholder, hvilke arbeidsoppaver frivilligheten
inneholder

3/13/2018 2:33 PM

25 Frivillighetsarbeid skaper samhold, sosial inkludering og derigjennom bedre folkehelse. Vi som
innbyggere må være flinke til å inkludere. I tillegg MÅ kommunen tilrettelegge. Det må f.eks. ikke
være slik at kommunale arrangementer og tiltak konkurrerer med frivillige!!!! Kommunen kan og
stimulere til frivillighet gjennom økonomiske intensiver og ved folkeopplysning om hva
frivillighetsarbeid faktisk har å si for helse. Kunne kanskje også hatt lokale frivillige det går an å
henvise til om kommunen eller andre ser noen i behov for kontakt.

3/13/2018 2:20 PM

26 Inkludering av etnisk norske. Sitter mange rundt om i kommunen, som har mye å gi, men det er
bare fokus på innvandrere.

3/13/2018 1:24 PM
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27 Flere muligheter for spennende muligheter for frivillig arbeid 3/13/2018 1:03 PM

28 Reklamer mer for tilbudene. Tilrettelegging av tilbudene. Frivillighetskoordintor i kommunen som
skal hjelpe frivillige lag og foreningen med tilrettelegging og «vise vei». Tettere samarbeid med
nav. Hvem har behovet?? Det må frivilligheten få vite.

3/13/2018 1:03 PM

29 Opplyse mer om det. Vi får sjeldent med oss "sånt" før det er over. 3/13/2018 12:24 PM

30 Gå bredere ut om frivilligen organisasjoner. Mange føler nok de må bli bedt med eller at de gjør
det for barnas skyld. Her handler det også om inkludering av fellesskapet i kommunen.

3/13/2018 12:14 PM

31 Man må først og fremst nå ut til dem 3/13/2018 11:40 AM

32 Man må initere inn. Være inkluderende. og vise at alle kan bidra. Jeg tenker ofte på at jeg gjerne
skulle bidratt mer, men at man kan få følelsen av at noen eier aktiviteten... føler ikke at jeg er
velkommen... Man kan jo også spørre, får uansett bare et nei..

3/11/2018 12:53 PM

33 Mye papirarbeid og krav til at en må stille seg til disposisjon for adminstrasjon/økonomi 3/7/2018 1:45 PM

34 Flere uforpliktende møteplasser med evt. tema. 3/6/2018 11:10 PM

35 Vær åpen for å bli kjent med folk og få vekk bygdetroll ryktene,lær dere å kjenne menneskene
uten å dømme de for hva andre mener å syns!

3/6/2018 5:13 PM

36 Ved å være bevisst på hvordan vi som allerede er engasjert i frivillig virke, snakker og opptrer i
offentligheten.

3/6/2018 3:47 PM

37 venneverving 3/6/2018 12:14 AM

38 Lav terskel tilbud 3/5/2018 6:58 PM

39 Bevisstgjøring. Spørre også de man ikke kjenner fra før, om å delta. 3/5/2018 4:43 PM

40 Legge bedre til rette. Jeg har ikke bil, og er avhengig av kollektiv transport.. 3/5/2018 3:14 PM

41 Personlige henvendelser og opplysning 3/5/2018 10:42 AM

42 Vi som er aktive i frivilighetsarbeid, må ta meir ansvar for å få med folk som vi ser ahr tid til å være
med. Eksempelvis spørre de om de vil være med på en dugnad.

3/3/2018 3:23 PM

43 Tilgjengelige oversikter over frivillige lag og organisasjoner og aktive ansatte som kontakter
frivilligheten når de ser behov.

3/3/2018 11:33 AM

44 Skape gode miljø 3/2/2018 12:04 AM

45 For min egen del så strekker ikke tiden til 2/27/2018 9:11 PM

46 Orientere og informere om alle tilbudene. På flere språk. Eks ViFritid som benyttes på Notodden. 2/27/2018 9:45 AM

47 Velforeninger kan invitere til dugnad. Lag og foreninger kan be om hjelp ned konkrete, små
oppgaver som er helt overkommelig.

2/26/2018 11:16 PM

48 Vise alle mulighetene og ha en åpen og inkluderende kultur. 2/26/2018 11:11 PM

49 Invitere med gjennom direkte kontakt. De fleste må kjenne noen først. 2/26/2018 7:38 PM

50 usikker 2/26/2018 5:01 PM

51 Det må være en del av integrering 2/26/2018 12:47 PM

52 Inviter til folkemøter hvor man blir mer opplyst vedr hva man trenger hjelp til. 2/26/2018 9:58 AM

53 Invitere de profilirte aktører , folkemøter mm 2/26/2018 1:15 AM

54 Invitere bredere, mange tørr ikke møte av seg selv. Men, blir man invitert er det lettere 2/25/2018 11:50 PM

55 ??? 2/25/2018 11:03 PM

56 Allsidige tilbud, inkluderende frivillighet! 2/25/2018 10:49 PM

57 Gjør frivillighet lystbetont. 2/25/2018 12:17 PM

58 De som deltar må være åpne for at ukjente skal bli med. Ikke alltid spørre de som de vanligvis
spør om å delta på i styrer og dugnader.

2/4/2018 3:45 PM

59 Opplyse mer om behov, og at det faktisk er veldig givende å kunne bidra 2/4/2018 11:17 AM

60 Ikke for krevende oppdrag. Hyggestund etterpå med enkel bevertning. 1/31/2018 11:48 PM
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61 For eksempel gjennom å samarbeide med velforeninger og frivillige organisasjoner 1/31/2018 9:18 PM

62 Legge forholda bedre tilrette for samhandling i nabolag 1/30/2018 3:04 PM

63 God opplysning ,positiv omtale 1/29/2018 8:10 PM

64 Vi må ta direkte kontakt med hverandre for å gi opplysning om frivilligheten 1/29/2018 6:01 PM

65 frivilligheten bør legge listen lavere generelt, folk er travle i dag 1/27/2018 5:02 PM

66 Forventninger om deltagelse er viktig enten det gjelder idrettslag eller andre organisasjoner. Viktig
å signalisere at vi tar tak sammen. Alle må bidra for at noe skal bli bra.

1/26/2018 3:16 PM

67 Ta initiativ og sende personlige invitasjoner. Samtidig skal en ikke glemme at det frivillige arbeid i
seg selv er krevede og en skal være noe forsiktig å legge høye forventninger til at en også skal ta
sosialt ansvar overfor dem som selv ikke tar noe initiativ.

1/26/2018 12:01 AM

68 Frivilligheten bygger på nærmiljøet. Kommunen må ikke overstyre det som skjer i hvert tettsted. 1/25/2018 7:20 PM

69 Dra de med på aktiviteter og diverse annet. 1/25/2018 3:50 PM

70 Usikker 1/25/2018 3:41 PM

71 Det er en utfordring som bare blir større og større. Viljen til frivillighet tror jeg henger sammen med
hvirdan samfunnet generelt utvikler seg. Folk har mer enn nok med seg og sitt. Det er viktig at de
frivillige organisasjonene kan få mulighet til å utvikle attraktive aktiviteter både for barn og voksne.
Sparebank 1 stiftelsen er gull verdt for lag og organisasjoner i nome, hvor det også kan gis midler
til drift som ofte er en stor utfordring å skaffe penger til.

1/25/2018 12:43 AM

72 Betale de 1/24/2018 10:28 PM

73 Vinkle det på ein positiv måte. 1/24/2018 9:42 PM

74 Det er vanskelig, men kanskje noe som appellerer til den enkelte. 1/24/2018 5:53 PM

75 Jobve forebyggende imot Jantelov og arroganse 1/24/2018 1:16 PM

76 Ved å servere varme vaflar eller lapskaus gratis 1/24/2018 10:25 AM

77 Prøve å få fram at det er verdifullt å jobbe dugnad, faktisk også gøy. Fin måte å bli kjent med nye
mennesker.

1/24/2018 7:37 AM

78 Finne ut hvilke type mennesker som ikke deltar, hvorfor deltar de ikke og hva kan motivere til mer
deltakelse.

1/24/2018 1:14 AM

79 Frivillighet bygger på interesser/ hobbyer mye .... 1/23/2018 11:18 PM

80 Viktig å ha fokus på at man får så mye tilbake som menneske dersom man engasjerer seg i frivillig
arbeid.

1/23/2018 10:24 PM

81 Kommunen må overlate frivilligheten til frivilligheten 1/23/2018 10:07 PM

82 Vet ikke 1/23/2018 8:12 PM

83 Gi dem skryt for et bidrag, selv om det kke er stort? 1/23/2018 8:06 PM

84 Invitere og være åpne. Sette pris på. Gi feks 20% på et valgfritt kommunalt arrangement? Da er
det kanskje ikke frivillighet lenger...?

1/23/2018 7:58 PM

85 Spørre de! 1/23/2018 7:57 PM

86 Få frem at det er veldig sosialt. Søørreskjema om hva de ønsker bedring av. Og om det er noe de
kunne ønske å være med på

1/23/2018 7:49 PM
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