En nytårshilsen fra Frivilligrådet
V. fmd. Karen Strandhave

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår.
Her en lille hilsen fra Frivilligrådet i Svendborg om stort og småt fra 2017.

Brobygger – Bodil Kristensen
Ved budgetlægningen for 2017 afsatte Svendborg kommune økonomiske midler til en ”brobygger”
– en person som skal bygge bro mellem de frivillige foreninger og kommunen.
Frivilligrådet og Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker var med i ansættelsesprocessen.
Bodil Kristensen blev valgt som brobygger med tiltrædelse fra 1. maj 2017. Bodil kom fra en stilling
som projektleder ved et boligselskab i Odense, hvor Bodil arbejdede i nogle af de udsatte
boligområder. Bodil har således et solidt kendskab til arbejdet med frivillige.
Bodil har både arbejdsplads i Frivillighuset og i Social – og Sundhed på Svinget i Svendborg.
Et forsinket velkommen til Bodil – vi har i Frivilligrådet allerede haft et godt og konstruktivt
samarbejde med Bodil.

Netværksmøder
Frivilligrådet, Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker og brobyggeren Bodil Kristensen
arrangerede i oktober måned et netværksmøde med de frivillige foreninger indenfor børn – og
ungeområdet samt kommunale medarbejdere med børn og unge som deres arbejdsområde.
Fokus på netværksmødet var bl.a.
-

At få kendskab til hinandens foreninger
Hvad kan vi samarbejde om
Kan vi sammen udvikle nye aktiviteter

På netværksmødet blev der på tværs af foreningerne knyttet bånd - men også knyttet bånd
mellem foreninger og kommunale medarbejdere – det er værdifuldt for begge parter.
Her den 7. marts har Bodil indkaldt til et opfølgende netværksmøde for de frivillige foreninger
indenfor børn - og området samt kommunale medarbejdere i Multihuset i Svendborg.
Bodil Kristensen og Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker vil her i i foråret indkalde til
netværksmøde med foreningerne indenfor integrationsområdet og relevante medarbejde fra
Jobcentret.

Samarbejdet med kommunen
Jeg synes, at vi i den frivillige verden har et godt samarbejde med Svendborg kommune – det er jo
specielt Social – og Sundheds afdelingen – vi arbejder mest sammen med. Jeg synes, vores
synspunkter bliver hørt – og de frivillige foreninger bliver inddraget.
Som eksempel på det gode samarbejde kan nævnes ensomhedsprojektet for ældre
hjemmehjælpsmodtager, hvor Ældresagen, Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og Frivilligcentret
Kontakt Mellem mennesker blev inviteret ind i ”maskinrummet” for at udarbejde
projektansøgning - inden ansøgningen blev sendt til Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen bevilgede 2,7 mill. kr. til ensomhedsprojektet over en 2 – årig periode. De
frivillige foreninger har siden være inviteret med i styregruppen og arbejdsgrupper omkring
projektet.

Ny Socialudvalgsformand
Der har i 2017 været kommunevalg – vi har fået et nyt byråd – med mange nye ansigter
-

Vi har fået en ny borgmester
Vi har fået nyet social – og sundhedsudvalg – også med mange nye ansigter – og ikke
mindst en ny social – og sundhedsudvalgsformand – Hanne Klit – tillykke med valget til jer
alle.

Frivilligrådet håber på at fortsætte det gode samarbejde med social – og sundhedsudvalget – og
ikke mindst med formanden Hanne Klit.
Her i januar inviterede Hanne Klit undertegnede til et uformelt møde for at få en orientering om
frivilligområdet – 1000 tak for initiativet.

Eventuelle besparelser??
Vores nye borgmester har udtalt, at kommunens økonomi har det skidt og at der skal spares på
budgetterne for 2019 og fremadrettet.
Frivilligrådet og Frivilligcentret Kontakt Mellem Menneske håber ikke, at det frivillige område
bliver ramt i en sparerunde.
Frivilligområdet har et ganske lille budget på under et par millioner årligt.
De forholdsvis mange små tildelinger fra § 18 puljen er afgørende for, at den frivillige indsats kan
opretholdes - især i de mindre foreninger.
Svendborg kommune har mange frivillige sociale foreninger med ildsjæle, som hver dag yder en
kæmpeindsats overfor kommunens borgere. Der er ingenting som kommer af sig selv – andet end
lommeuld – Frivilligt socialt arbejde kommer heller ikke af sig selv!!
PS Husk Frivilligrådet holder årsmøde onsdag d. 18. april kl. 16.00
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