Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 18.4.2018 i Frivillighuset

Frivilligrådets beretning vil bl.a. dreje sig om:
-

Møde med vores nye formand for Social- og Sundhedsudvalget
Vores brobygger – Bodil Kristensen
Netværksmøder
Ensomhedsprojektet ”Mine værdifulde resurser for
hjemmehjælpsmodtagere
- Forslag til besparelser på frivilligområdet
- Lidt om Frivilligrådets arbejdsopgaver i det kommende år

Ny Social – og sundhedsudvalgsformand:
Ved kommunevalget fik vi en ny social – og sundhedsudvalgsformand – det blev
sm bekendt Hanne Klit. Hanne Klit indbød allerede i januar måned Frivilligrådets
formand og næstformand til et orienteringsmøde om frivilligområdet. Jeg synes vi
havde et fornuftigt møde om frivilligområdet – og om områdets udfordringer.
Et godt initiativ – et initiativ som forhåbentlig har været med til at give vores nye
formand indsigt i frivilligområdet og dets betydning for Svendborgs borgere.

Brobygger:
De fleste af jer har allerede stiftet bekendtskab med vores brobygger på
frivilligområdet – Bodil Kristensen – Bodil har været ansat siden 1. maj sidste år.
Bodil har kontorplads her i Frivillighuset og i Social og Sundhed på Svinget. Bodil
har i det forløbne år allerede været i kontakt med en del af jer foreninger og også
kommunale afdelinger – dels for at være vejviser ind i det kommunale system –
men også formidle samarbejdet mellem det kommunale system og de frivillige
sociale foreninger.

Netværksmøder:
Frivilligrådet besluttede sidste år at arrangere netværksmøder for de forskellige
grupper af frivillige sociale foreninger sammen med relevante kommunale
medarbejdere.
Bodil og Susanne Paaske – leder af Kontakt Mellem Mennesker har udviklet
rammen for netværksmøderne.
Vi startede med Børn - og Unge - området i oktober 2017 – mødet var godt besøgt
– men dagsordenen var for stram – og der var for lidt tid til at de enkelte
foreninger kunne præsentere sig. Det lærte vi af – så på et opfølgende
netværksmøde for Børn – og Unge – området her i marts var der mere tid til dialog
mellem foreningerne og kommunale medarbejdere.
Her i april var der et tilsvarende netværksmødemøde indenfor flygtninge – og
integrationsområdet.
Målet for netværksmøderne har været:
- At vi får kendskab til hinandens foreninger
- Hvad kan vi samarbejde om?
- Kan vi sammen udvikle nye aktiviteter
Samtidig med får de kommunale medarbejdere et indtryk af foreningernes
aktiviteter – en viden som de kommunale medarbejdere kan bruge i forbindelse
med deres arbejde med borgere. – Frivilligrådet får via netværksmøderne et
indblik i foreningerne eventuelle udfordringer, som vi kan bringe videre til
kommunale afdelinger.

Ensomhedsprojektet for ældre hjemmehjælpsmodtagere ”Mine
værdifulde resurser”:
I 2017 fik Svendborg kommune bevilget 2,7 millioner af Sundhedsstyrelsen til
bekæmpelse af ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere. Kontakt
Mellem Mennesker, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Ældresagen har sammen
med Hjemmeplejen samarbejdet om projektet.
Der er i dag en lille gruppe af frivillige som har påtaget sig opgaven at være
vejviser for ensomme ældre ind i den frivillige verden – til aktiviteter som kan
bryde ensomheden.
Vi kunne godt bruge flere frivillige til projektet.
Projektet synes jeg er et godt eksempel på et godt samarbejde mellem
foreningerne – men også et godt samarbejde med projektleder og Hjemmeplejen.

Besparelser:
Her for en uges tid siden var Frivilligrådet sammen med andre råd inviteret til
dialogmøde med kommunen om drastiske forslag til besparelser – 75 siders
sørgelig læsning – gode initiativer fra de seneste 10 år på ældre-, handicap og
ældreområdet er med et pennestrøg foreslået sparet væk!!
På frivilligområdet – må vi i Frivilligrådet konstatere, at der efter de foreslåede
besparelser, vil være ca. 500.000 kr. tilbage i § 18 puljen – det er faktisk sv. til en
reduktion på 884.000 kr årligt!! STORE TAL på et lille budget.
Det foreslås nemlig, at ensomhedspuljen og puljen for sundhedsfremme og
forebyggelse nedlægges helt og at § 18 puljen reduceres med 600.000 kr. årligt.
De foreslåede besparelser vil sandsynligvis betyde, at nogle foreninger og nogle
aktiviteter vil lukke. Besparelserne vil især ramme de mindre foreninger – der vil
simpelthen ikke være penge til aktiviteter!
Besparelserne vil ramme de frivillige ildsjæle - de vil miste gejsten og søge andre
græsgange.

Social – og Sundhedsudvalget skal være opmærksomme på, at de små frivillige
sociale foreninger udgør en vigtig underskov, der bl.a. er med til at udvikle nye
initiativer inden for det frivillige sociale arbejde
Mange frivillige sociale foreninger har fokus på fællesskaber og aktiviteter, som
modvirker ensomhed. De økonomiske muligheder for aktiviteter vil efter de
foreslåede besparelser være yderst ringe – ja faktisk ikke til stede – især udsatte
borgere, som har svært ved at finde kommunale tilbud – vil blive ramt af
besparelserne.
Ja- og så hænger besparelserne på det frivillige område jo slet ikke sammen med
den nye frivilligpolitik, hvor der bl.a. lægges vægt på fællesskaber og udvikling af
det frivillige sociale arbejde!
I Frivilligrådet har vi noteret os, at Mødrerådgivningens tilskud foreslås reduceret
med 300.000 kr. årigt. Et sådant forslag vil i realiteten betyde en nedlæggelse af
tilbuddet i sin nuværende form.
Mødrerådgivningen er et godt tilbud til udsatte børnefamilier – og aktiviteterne
komplementerer Familieafdelingens tilbud fint. -Man kan ikke lade være med at
tænke på, at kommunens tilskud til Mødrerådgivningen på 300.000 kr. årligt er
under halvdelen af, hvad en anbringelse af et barn ville koste i et år!
Frivilligrådet og Kontakt Mellem Mennesker vil i fællesskab lave et høringssvar,
hvor vi vil beskrive konsekvenserne af de foreslåede besparelser på
frivilligområdet.

Fremtidige arbejdsopgaver i Frivilligrådet:
I det kommende år vil vi i Frivilligrådet sammen med Social og Sundhed udarbejde
en ny handleplan for det frivillige sociale område for 2019.
Vi vil fortsætte netværksmøderne med foreningerne
Ja og fortsætte samarbejdet og den gode dialog med Social og Sundhed.

Tak for samarbejdet:

Til sidst tak for et godt og inspirerende samarbejde i Frivilligrådet – også 1000 tak
for et godt samarbejde med dig Susanne Paaske - leder af Kontakt Mellem
Mennesker og også 1000 tak for samarbejdet med vores brobygger Bodil.
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