Svendborg Frivilligråd

Side 1

27-04-2009

Svendborg Frivilligråd
Emne: Inspirationsmøde
Sted: Multihuset, Gl. Skårupvej 3, 5700 Svendborg
Tid: kl. 16-17.15
Deltagere:
Kamma Kaae
Estrid Heldager
Klaus Nielsen
Wivie Shcärfe
Sonja Christensen
Karen Pedersen
Vibeke Bjørk
Carol Tornow
Anne-Sophie Nickel
Susanne Juhl Paaske

Kræftens Bekæmpelse, formand for Frivilligrådet
LFF, medlem af Frivilligrådet
Næstformand i Natteravnene
Lokalafdelingen Dansk Røde Kors, vicepræsident for Dansk Røde Kors på det
internationale område
Formand for Alzheimerforeningen, Husets venner, formand for
brugerafdelingen på Ollerup Plejehjem, medlem af Frivilligrådet
Formand for Ældresagen i Svendborg, medlem af Tåsinge Familieklub,
næstformand i Samvirket, medlem af Frivilligrådet
Leder af Kirkens Korshær
Formand for Kræftens Bekæmpelse, medlem af Frivilligrådet
Suppleant i bestyrelsen for Kontakt mellem Mennesker,
initiativtager/projektleder af Mamma Mia, medlem af Frivilligrådet
Sekretær for Frivilligrådet, leder af udviklingsprojekter i Kontakt mellem
Mennesker

Spørgsmål der danner grundlag for drøftelserne:
1) Hvad ønsker I, at Frivilligrådet skal hjælpe jeres forening/grupper med?
2) Hvilke forhold vil I gerne have, at Frivilligrådet skal drøfte med kommunen?
I det følgende er der opstillet et sammendrag af de to ovennævnte spørgsmål som dannede udgangspunkt
for diskussionerne. For overskuelighedens skyld er der forsøgt en anderledes referatform, da referatet skal
sendes ud til alle frivillige sociale foreninger og helst virke som appetitvækker for en videre dialog med
Frivilligrådet.

Emner foreningerne gerne vil
have Frivilligrådets hjælp til

Kommentarer

Forslag til aktiviteter

1) Hvervning af frivillige

Natteravnene vil gerne have flere
frivillige (de er på nuværende
tidspunkt 60 personer).

Frivilligrådet som initiativtager
(evt. sammen med Sydfyns
Frivilligcenter) omkring et
arrangement hvor foreningerne
kan hverve frivillige.

Hvervning af frivillige er generelt
en udfordring de fleste foreninger
arbejder med.

Udarbejdet at Paaske

En del foreninger har svært ved
rekruttering af frivillige i opstarten
af nye aktiviteter.

Arrangementet kunne suppleres
med en føljeton i lokalpressen
omkring udvalgte foreninger op til
arrangementet samt en større
annonceringskampagne.

Kirkens Korshær har dog gode
erfaringer med hvervning af
frivillige ved opstart af nye
aktiviteter (Genbrugsprojekter på
Nyborgvej).

Forslag om at arbejde med
spørgsmålene: hvordan får vi
beskrevet de frivillige? Hvem er
det vi henvender os til når vi
søger frivillige?

Mamma Mia projektet har gode
erfaringer med Kontakt mellem

Oprette en lokal frivilligjobbørs
(på landsplan findes
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Menneskers foreningsmarked
(som afholdes i august hvert år)
som gav en del henvendelser.
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www.frivlligjobs.dk) som skal på
kommunens startside

Generel enighed om, at en god
måde at hverve frivillige på, er
ved at ’prikke folk på skulderen’

Forslag om at omdanne KmMs
Foreningsmarked til en hvervedag
evt. med storskærme og andre
medier for også at nå f.eks. unge.

Erfaring med at jo mere specifik
det frivillige job er beskrevet, jo
lettere er det at rekruttere frivillige

Forslaget om at lave et
hvervemarked overføres til 2009
for at have god tid til forberedelse.

Vigtigt at de frivillige behandles
godt f.eks. via tilbud om coaching,
kurser og får mulighed for at
belyse problemstillinger relateret
til det frivillige job.
Overvejer man som forening at
arbejde med Cooperate Social
responsibility kræver det en del
ressourcer og helst professionel
hjælp.
2) Øget synlighed

Natteravnene samt de fleste
andre fremmødte ønsker at deres
forening er mere synlig i
lokalsamfundet.

Indstik omkring foreningslivet i
Kontakt mellem Menneskers
folder, der planlægges udsendt
sammen med kommunens
velkomstpakke (inspireret af aftale
med ejendomsmæglere
andetsteds i landet, der ved
boligsalg medsender en folder om
muligheden for at deltage i frivilligt
arbejde hos Natteravnene)

3) Foreningers adgang til lokaler

Natteravnene holder på
nuværende tidspunkt til på et
toilet (tildelt af kommunen) og har
ønske om bedre lokaler. Susanne
orienterer at Kontakt mellem
Mennesker er behjælpelig med
lokaler og foreslår Natteravnene
at henvende sig der i første
omgang.

Drømmen om ét stort fælles hus
(Foreningshus) hvor alle
foreninger kan have til huse
eksistere stadig.

4) Materiale omkring regler og
rettigheder for deltagelse i frivilligt
arbejde i forbindelse med f.eks.
arbejdsprøvning, fleksjob og
pension.

Ønske om at Frivilligrådet
udarbejder et sådant materiale
som kan bruges i foreninger.

Frivilligrådet arbejder videre med
forslaget

5) Samarbejde med virksomheder

Ønske om at virksomheder
sponsorer eller donerer penge til
den frivillige verden – eller andre
former for samarbejde

Forslag om at udskrive
konkurrencer hvor frivillige
foreninger kan deltage i
donationer fra virksomheder

Udarbejdet at Paaske
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Forslag om at iværksætte
virksomheders donation af
medarbejdertimer
Frivilligrådets formand Kamma Kaae pointerede at ovennævnte forslag kræver arbejdskraft og samarbejde
med foreningerne. Uden foreningernes støtte og input er der intet Frivilligråd.
Frivilligrådet vil i nærmeste fremtid vurdere, hvad der ligger i Frivilligrådets regi og efterfølgende sortere i
opgaverne og opstille en prioriteringsliste.
Foreningerne vil blive inddraget i opgaver, når de skal igangsættes.
Referat udarbejdet af Susanne Juhl Paaske, Kontakt mellem Mennesker.

Udarbejdet at Paaske
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