Referat af møde mellem Socialafdeling og Frivilligråd
7. marts 2011

Deltagere for Frivilligrådet: Karen Strandhave, Susanne Aasholm, Birgit Jørgensen, Lise Vej
Deltagere for Socialafdelingen: Finn Boye, Ellen Christensen

1) Godkendelse af referat:
Godkendt

2) Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
3) Orientering fra Frivilligrådet:
Man har afholdt et teammøde med konsulent Susie Mack i januar måned.
Mødet gav rigtig god inspiration om det Frivillige arbejdsområde ifht.: opgaver, partnerskabsaftaler,
spændingsfeltet mellem det frivillige/det kommunale, balancen omkring frivilligrådet som vagthund,
erfaringer med frivilliget arbejde på de kommunale matrikler, holdningsskred, omfanget af frivilligrådets virke mv.
Frivilligrådet vil samle inspirationen op på kommende møder.
4) Orientering fra Socialafdelingen:
Socialudvalgsformand Lars Erik Hornemann og kontaktperson Ellen Christensen har aflagt besøg
hos Kontakt mellem Mennesker i januar måned. Mødet var meget informativt.
Socialudvalget har besluttet, at Frivilligområdet skal være indsatsområde.
17.5. planlægges besøgstur mhp. inspiration. Kontakt mellem Mennesker er kontaktet i den forbindelse og vil foreslå besøg i Frivillighuset i Kolding.
Administrationen har foreslået følgende tematiserede indsatsområder: juridisk og administrativ bistand, udbredelse af kendskabet til frivilligt arbejde, ansættelse af frivilligkonsulent, Frivillighus, flere § 18 – midler, årligt temamøde.
Socialudvalget beslutter konkrete indsatsområder efter d. 17.5. Eventuelle initiativer vil blive drøftet med Frivilligrådet.
Frivilligrådets umiddelbare kommentarer til indsatsområder er, at evt. etablering af et Frivillighus vil
give en god signaleffekt. Tidligere har tilbagemeldingerne været meget lidt entydige – små foreninger og Kontakt mellem Mennesker har været positive. Svært at forestille sig etablering af Frivillighus uden tilførsel af midler. Nærliggende opgave for Frivilligcenter. De 350.000 kr. bør holdes
udenfor § 18-midlerne fremover.
Lars Erik Hornemann har besøgt Cafe Møllen. Efterfølgende har Svendborg kommunes alkoholkoordinator i samarbejde med SSP-konsulent og de frivillige organisationer på området udarbejdet en
pjece til skoler med tilbud om foredragsvirksomhed.
Sind Netværkets nye koordinator har indgået samarbejde med kommunens Socialpsykiatri. Har
været på rundvisning og deltaget i orienterende møder i Socialpsykiatriens tilbud. Psykiatrifagligt
team afholder undervisning for de frivillige.

Sundhedsafdelingen har aktuelt fokus på Udsatte og idræt. Socialafdelingen har anbefalet, at IFSydfyn støttes.
Socialafdelingen har rejst de frivilliges ønske om mere synlighed på Svendborg Kommunes hjemmeside. Ønsket er afvist i form af en fast bjælke på hjemmesiden. Socialafdelingen vil i stedet udarbejde forslag til Nyheder fra frivilligområdet i forbindelse med frivilligåret.
5) Drøftelse af eventuelle fælles initiativer i forbindelse med Frivilligår 2011:
Frivilligrådet planlægger lokal event i forbindelse med Den nationale Frivillighedsdag d. 30. september
Susanne Aasholm henter inspiration ved deltagelse i Temadag i Frise til evt. ”kendis-deltagelse”.
Socialafdelingen tilbyder praktisk hjælp og bistand.
Frivilligrådet undersøger priser på leje af Borgerforeningens lokaler, evt. kombineret med udendørs
aktiviteter.
6) Evaluering af tildeling af § 18-midler, herunder nye tildelingskriterier:
Frivilligrådet har beregnet, at der til den samlede § 18-pulje har været 39 ansøgere. 26 foreninger
har fået tildelt støtte. 5 store foreninger er tildelt ca. 82 % af den samlede tildeling, de resterende
21 ansøgende foreninger har fået tildelt i alt ca. 8% af den samlede pulje.
Frivilligrådet oplever dette som en skævvridning, og vil rette skriftlig henvendelse til Det sociale
Udvalg omkring dette forhold.
7) Drøftelse af aktuelle erfaringer med indgåelse af partnerskabsaftaler mellem frivillige organisationer og Socialafdelingen:
Der er enighed om, at det bliver spændende at følge erfaringerne med den nyligt indgåede partnerskabsaftale mellem Svendborg Kommune og Dansk Flygtgninghjælp. Susanne Aasholm oplyser,
at man har oplevet megen energi på frivilligområdet ifht. flygtningeområdet, ligesom Socialafdelingen ser frem til det konkrete samarbejde.
8) Fastlæggelse af næste møde:
Næste møde afholdes d. 20/9 2011 kl. 16.
Ellen Christensen reserverer lokale og indkalder.
9) Eventuelt:
Uformel drøftelse af fordele og ulemper ved eventuel ansættelse af frivillig konsulent.

Ellen Christensen
8. marts 2011
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