Referat fra møde i Frivilligrådet den 26.11.14 kl 16
1.

Referat fra møde den 10.09.14 blev godkendt.Orientering om at der havde
været 52 ansøgninger til § 18 midlerne.Der var ansøgninger for ialt 4,1
mio.kr.Der bvar ialt 1,5 mio.kr til fordeling. 39 var bevilget midler. En del af
midlerne havde fokus på at give nye foreninger en god start.

2.

Frivillighed indenfor ældreområdet.

3.



EU project EVARS indenfor ældreområdet



Der har ingen kontakt/dialog været med Frivilligrådet men med
Ældresagen.Birgit er udpeget til at deltage i projectet.



På Fyn deltager 4 kommuner-Svendborg, Odense, Nordfyn og Nyborg.



Der deltager 10 frivillige og 5 medarbejdere fra kommunerne.



Projectet omhandler samarbejdet mellem de ældre og kommunen,
ældre som en ressource, velfærd og samfund.



Så vidt vi kunne skønne et meget bredt project.



Materialet udkommer i efteråret 2015 og skal/kan bruges af EU og
kommunerne.



Det blev drøftet, at det var ærgeligt, at kommunen ikke havde drøftet
dette project med Frivilligrådet, idet hele dette område ligger
indenfor rådets kompetancer. Vi vil nu opfordre til at dette sker
efterfølgende.

Henvendelse fra Sundhedsafdelingen vedr.frivillighed indenfor
sundhedsområdet.


Politiske overvejelser om at oprette et Sundhedshus. Besluttet at
undersøge behovet herfor.



Der er ingen konkret definition på hvad et Sundhedshus skal
indeholde og hvor det skal ligge. Det kan være noget med fysioterapi,
ergoterapi, psykolog og socialrådgiver. Det kan også rumme
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forskellige sundhedsprojecter eksempelvis KOL, diabetes, hjerte,
vægttab.


Hvad er det for tanker man har med frivillige i et sådant
Sundhedshus.Være opmærksomme på grænsefladerne mellem
professionelle og frivillige. Være opmærksomme på at frivillige bør
tilhøre en forening eller gruppe, således at den frivillige har et
netværk.



Patientforeninger kunne få en mulighed for at være tilstede i et
Sundhedshus. Hvordan forholder det sig til foreningernes
tilstedeværelse i Frivillighuset.



Det vil være hensigtsmæssigt med en dialog med politikere og
forvaltning inden man kommer for langt ind i planlægningen af både
indhold og placering.Skal der være eet stort Sundhedshus, et par huse
af middel størrelse, eller flere mindre lokalt placerede Sundhedshuse.

4.Forslag til punkter til kommende samarbejdsmøder med Social og Sundhed


Ældre/EVARS



Sundhed



Frivilligpolitikken



Psykisk sårbare i Frivillighuset. Kræver megen indsats fra
Frivilligcenteret



Synergieffekten bruges i høj grad af Cafeen, og der bliver dermed ikke
plads til at opdyrke andre synergier.



Rehabilitering



Deltagere: Susanne, Erik, Karen,Birgit og Wivie.

5.Evaluering af synlighedsarrangementet i Borgerforeningen den 22.10.14.


Godt besøgt, god spørgelyst



Formentlig vil det være passende med sådan et arrangement hver 2. år,
gerne i Borgerforeningen.



Næste gang er det passende med tidsrummet kl 10-14.

6.Økonomi


Vi har i øjeblikket et indestående i banken på godt 40.000 kr.



Der mangler afregning for rengøring for en periode, udlæg fra KmM,og
evt. andre der har lagt penge ud.



Budget for 2015 vedtaget. Er vedhæftet.

7.Nyt fra Frivillighuset


Brugerrådet afholder Julestue den 29.11.14 kl 12-16



Rum på 1.sal indrettet som hygge/afslapningsrum. Kaldes Savannen.



Lions julehjælp 10.000 kr til 20 kurve a 500 kr. Samarbejder med
Frivilligcenteret herom.



Røde Kors holde møde om uledsagede mindreårige børn, der søger
asyl.Mødet holdes den 09.12.14 kl 19 i Frivillighuset.



Røde Kors i Svendborg giver julehjælp til 150 familier. Familierne får en
gavecheck til et supermarked, og der kan ikke købes cigaretter, øl, vin og
spiritus for pengene. Vi samarbejder med socialforvaltningen.

8.Forslag til oplægsholder til Frivilligrådets årsmøde.


Alice og Birgit prøver at finde en person med viden og holdninger på
ældreområdet.



Karen finder en politiker

9.Datoer for de kommende Frivilligrådsmøder


21.01.15 kl 15



25.02.15 kl16
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25.03.15 kl 16



15.04.15 kl 17 årsmøde



13.05.15 kl 14

10.Evt.


Husk nytårskuren. Der er ikke kommet indbydelse til den endnu.



På næste møde drøftes hvem der kan/vil stille op til det nye råd, og hvem
vi kan trække til af nye personer.

Referat udarbejdet af Wivie Schärfe den 01.12.14

