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Kort nyt - og læs mere nedenfor






Frivilligrådets Årsmøde tafholdes tirsdag d. 20. april kl. 16 i Multihuset, Svendborg.
Vort Infomøde for frivillige sociale foreningerne i oktober var velbesøgt og udbytterigt..
Frivilligrådetsnye hjemmesiden erfortsat under udarbejdelse – du kan følge med på
http://svendborgfrivilligraad.dk
Frivilligrådet ønsker at arbejde på større kontakt til jer foreninger
Og hjælpe med at udbrede og synliggøre foreningernes kompetencer overfor kommunen.
Svendborg Kommune, som prioriterede
opgaven i 2009 og planlagde en demokratisk
proces.
De mange politikker, som kommunen har
barslet med de sidste år, skal vi alle være
opmærksomme på udmøntes i reel handling –
og løbende evaluere. Det bliver rigtig
spændende.

HVAD ER SVENDBORG FRIVILLIGRÅD?
- et koordinerende organ mellem sociale frivillige
foreninger og Svendborg Kommune,
- er oprettet i foråret 2007,
- er sammensat af 9 personer valgt på et Årsmøde af
repræsentanter fra sociale frivillige foreninger,
- se mere på hjemmesiden
www.kontaktmellemmennesker.dk – klik i venstre søjle
på Frivilligråd – medens vor egen hjemmeside er under
udarbejdelse:
http://www.svendborgfrivilligraad.dk

■
Frivilligrådets nye hjemmeside

Frivilligrådets nye hjemmeside er på vej –
godt hjulpet af en frivillig ekspert. Det er et
stort arbejde – det tager tid. Så vi er ikke ved
årets udgang klar med hjemmesiden endnu.
En god ting er, at vi har fået aftale med en
person som webredaktør, der i januar er på
kursus i hjemmesiden. Det første kvartal af
2010 vil vi arbejde intenst på at indføre og
redigere indhold og design og – noget der
ligger os meget på sinde: at siden bliver
spændende
for
foreninger
og
samarbejdspartnere
at
gå
ind
på.
Hjemmesiden skulle meget gerne blive en
livlig og informativ oplevelse, der kan
bevirke, at Frivilligrådet og alle de foreninger,
som vi repræsenterer kommer yderligere i
dialog. Samtidig opnår vi måske, at
foreningerne får et bedre kendskab til
hinanden og dermed mulighed for at
samarbejde på tværs.
Kig med på: http://svendborgfrivilligraad.dk

Svendborg kommunes Frivilligpolitik

Frivilligpolitikken er færdigformuleret, har
været til høring hos samarbejdsparter og nu
godkendt i Svendborg Kommunes
socialudvalget og Byråd på slutten af 2009.
Alle foreninger og organisationer har ydet et
værdifuldt input til en politik, der kan danne
grundlag for fælles handlinger sammen med
Svendborg Kommune. I begyndelsen af det
nye år mødes styregruppen, der består af
repræsentanter fra socialafdelingen og
Frivilligrådet, omkring politikkens endelige
layout og design.
Politikken er en vigtig opgave, som alle
foreningerne har pålagt Frivilligrådet at få
udført. Det er sket i et tæt samarbejde med
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Synlighed – Vore kompetencer og
kommunens sagsbehandlere

samarbejdspartnere. Bibliotek, Svinget 14 mv.
har vor flyer liggende på deres hylder.
■

Vi har fået accept fra social og sundhed på, at
vor ide, vort projekt Synlighed, kan
iværksættes. Det indebærer kontakt til ansatte
i social- og sundhed o.a. via workshops og
lignende i lokaler på deres arbejdsplads. Vi
tænker os, at Svendborg Frivilligråd står for
planlægningen og koordineringen, og alle de
foreninger der kunne tænke sig at deltage for
at udbrede kendskab til deres kompetencer og
arbejdsmåde over for kommunen. Håbet er at
skabe kontakter, øget forståelse for helheden
omkring borgeren, og evt. dannelse af
netværk så alle parters kompetencer kan
koordineres.
I vil høre nærmere – foreninger og Svendborg
Kommune – vi har et udvalg bestående af 3
fra Frivilligrådet, der udpønser en strategi for
arrangementer her i første halvdel af 2010.

Samarbejdet med social- og sundhed

Frivilligrådet mødes med direktører, afd.chef
og frivilligkonsulent fra social og sundhed
fast 2 gange om året. Vi har udarbejdet et
årshjul – en oversigt over hvad forårs- og
efterårsmøderne skal indeholde. En gensidig
orientering os parter imellem om opgaver og
projekter prioriteres, netop for at kunne drøfte
muligheder for fælles fodslag.
Frivilligrådets kontakt til socialudvalget i
2009 har været stigende, - vi ser derfor hen til
samarbejdet med det nysammensatte udvalg.
■
Infomødet i oktober 2009.

Der var et kanon stort fremmøde til
arrangementet i Multihuset - arrangeret i
fællesskab af kommunen, KmM og
Frivilligrådet. Hvilket emne der lokkede
foreningerne til kan vi kun gisne om, men
mon ikke det var pengene/midlerne igennem
§18, som alle foreningerne kan søge?? Men
det var klart et aktiv at socialudvalgets
formand Ulla Larsen havde et indlæg. Vi
havde en ambitiøs dagsorden, - og det er vort
indtryk at det var et godt informerende møde,
hvor foreningerne, kommunen, KmM og
Frivilligrådet orienterede og havde mulighed
for at skabe kontakter.

■

Frivilligrådet består af :
Formand Kamma Kaae (Kræftens Bekæmpelse)
Næstformand Susanne Esbjørnsen (Tur/Retur
Kasserere Wivie Schärfe (Dansk Røde Kors)
Estrid Heldager (LFF)
Ida Karottki (Amigo Mio)
KarinTangager (Foreningen Mødrerådgivningen)
Birgit Jørgensen (Ældresagen)
Erik Ejlersen (Kontakt mellem Mennesker)
Leif Nybo (Diabetesforeningen)
Daglig leder af Kontakt mellem Mennesker,
Susanne Aasholm er kontaktperson til
Frivilligrådet.

■

Alle medlemmer er valgt på Frivilligrådets
årsmøde om foråret. Du kan også stille op, eller
indstille andre fra din forening.

OBS- OBS – OBS.
Reserver:
Tirsdag d. 20. april 2010 kl. 16. til
ÅRSMØDE 2010 i MULTIHUSET

Flyer om Frivilligrådets Vision og
handlinger

Tak til alle for et udbytterigt samarbejde i
2009.

Vort nyhedsbrev aug. 2009 indeholdt
Frivilligrådets netop udarbejdede vision og
handleplan.
Men det er ikke nok synlighed, så vi har fået
fremstillet en flyer med vision og handling på
hver sin side, vort logo og adresse. Kontakt
mellem Mennesker (KmM) har hjulpet os
med at udsende vor flyer i sensommeren
sammen med andet materiale til

GODT NYTÅR
Venlig hilsen
Kamma Kaae
Formand for Svendborg Frivilligråd
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