Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om:
-

Etablering og drift af vores nye Frivillighus

-

Drøftelse af frivilligt arbejde contra det professionelle arbejde – hvor går
grænsen??

-

Samarbejdet med kommunen og også Socialudvalget

-

Lidt om Frivilligrådets fremtidige arbejdsopgaver

Frivillighus:
Etablering og driften af Frivillighuset har fyldt rigtigt meget i Frivilligrådets arbejde
i det forløbne år.
I Frivilligrådet er vi opmærksomme på, at vi ikke kun repræsenterer Frivillighusets
brugere – men alle frivillige sociale foreninger i Svendborg kommune – og således
beskæftiger os med andet end Frivillighuset.
Frivillighuset slog dørene op i oktober måned sidste år.
Forud var der blevet malet og en enkelt af Frivillighusets etager blev gjort
tilgængeligt for bevægelseshandicappede.
Der blev i august måned sidste år indbudt til temamøde, hvor kommende brugere
diskuterede, hvordan Frivillighuset skulle organiseres – og hvordan man skulle
samarbejde.

Der blev nedsat diverse praktiske arbejdsgrupper – bl.a. for at få møbler til et 650
m tomt hus.
Det er lykkedes fint – vi har i dag et fuldt møbleret hus – ikke med fine
designmøbler – men huset er i dag fuldt funktionsdygtigt – på alle tre etager – med
et lille køkken på hver etage, opvaskemaskine og støvsuger på hver etage.
Frivilligrådet har givet et tilskud til anskaffelse af opvaskemaskiner og støvsuger –
og fundraising – gruppen har på bedste ”krailermanér” forhandlet prisen ned – og i
øvrigt også sørget for billig maling.
I november sidste år blev der valgt Brugerråd i Frivillighuset – Karen Bech fra
Diabetes foreningen blev valgt som fmd. for Brugerrådet. I Frivillighuset har mange
gode kræfter arbejdet på at løse alverdens praktiske opgaver – her har Kontakt
Mellem Mennesker været en eminent tovholder – 1000 tak skal I have for jeres
indsats.
Mellem 35 – 40 foreninger og grupper bruger i dag huset. Frivilligrådet er rigtig
glade for den opbakning, den frivillige verden i Svendborg har vist Frivillighuset.
I lørdags var der Åbent Hus her i Frivillighuset – adskillige frivillige foreninger
havde småboder rundt om i hele Frivillighuset. Der var musik og pindemader – og
det bedste af det hele – omkring et par hundrede svendborgensere lagde vejen
forbi Frivillighuset.
I Frivilligrådet tror vi på, at Frivillighuset kan være medvirkende til at fremme
samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og dermed udvikle frivilligt
socialt arbejde.
Vi tror også i Frivilligrådet på, at Frivillighuset kan være med til at gøre
Frivilligheden synlig. Frivillighuset skulle gerne være frivillighedens visitkort i
forhold til samarbejdspartnere, nye frivillige og selvfølgelig kommunens borgere.
I øvrigt en stor tak til Socialudvalget og Social og Sundhed i Svendborg kommune
for jeres råd og vejledning i forbindelse med etableringen af Frivillighuset – og ikke
mindst tilskuddet til driften af huset.
Igen i år deltog Frivilligrådet i foreningsmarkedet på torvet den sidste lørdag i
september - her i Svendborg markerer vil nemlig Frivillig Fredag om lørdagen!

Samarbejdet med Svendborg kommune:
Dialogmøder om budget:
Socialudvalget her i Svendborg kommune har heldigvis gjort det til en tradition at
indbyde diverse råd og nævn til dialogmøde om det kommende års budget. I 2012
var der hele to dialogmøder – først et møde om 2013 budgettet – heldigvis var der
i 2013 budgettet ingen besparelser på frivilligområdet. Men i
besparelsesforslagene for budget 2014 var det et forslag om at spare 500.000 kr på
det frivillige område – et meget drastisk besparelsesforslag - som ville ramme
hårdt. Dette besparelsesforslag blev der bl.a. orienteret om på et dialog møde i
december 2012. Frivilligrådet og Kontakt Mellem Mennesker afgav et høringssvar
om besparelsesforslaget – og heldigvis besluttede Socialudvalget her i foråret ikke
at arbejde videre med besparelsesforslaget på frivilligområdet.

Nytårskur:
Her i Svendborg kommune har der i de seneste 3 år været arrangeret nytårskur for
de frivillige sociale foreninger. En rigtig god tradition, som kommunen har startet.
Det er nemlig vigtigt at anerkende den frivillige indsats – og det kan fint gøre via en
lille nytårskur, hvor vi jo også derved får mulighed for at få en god snak med
hinanden - om hverdagen som frivillig.

Frivillighed:
Ved dette årsmøde har vi i Frivilligrådet besluttet at sætte fokus på det frivillige
contra det professionelle arbejde. Tidligere i dag har både Grete Schødts fra
Socialudvalget og Stig Kristensen fra LEV – hver i sær kommet med nogle bud på de
udfordringer, der ligger i mødet mellem de frivillige og de professionelle.

Der har i de seneste måneder i medierne været et kraftigt fokus på hvad frivillige
kan bidrage med – og i undertonen fornemmer jeg, at de frivillige kunne varetage
opgaver, som kommunerne tidligere havde betalt ansatte for.
Politikerne skal i den forbindelse passe på med ”at gøre regning den vært” – for
frivillige kan man nemlig ikke sådan sætte i system – heller ikke ind i en vagtplan!
-

At være arbejdsgiver for frivillige er ikke så lige til – det koster resurser. –

-

For et par uger siden deltog jeg i en Frivilligkonference. Der var bl.a. et
oplæg fra en kommune, som valgte at rekruttere sine frivillige selv. De
fortalte, at det tog ca. 25 timer til bl.a. administration for hver 100 timers
frivilligt arbejde de modtog!
Det fik mig til at tænke på, at det må være de frivillige organisationer selv,
som rekrutterer de frivillige – eventuelt uddanner dem til en given opgave.
Her i Svendborg har vi et eksempel på det – nemlig Flygtningehjælpen som
rekrutterer og uddanner frivillige til at modtage flygtningefamilier.
Jeg tror, det er vigtigt, at de frivillige forankres i de frivillige organisationer.

-

Uanset regeringsfarve har dokumentation for den sociale indsats fået en
stadig større plads – og dermed også taget tiden fra de ”varme hænder”. Vi
skal i den frivillige verden være på vagt overfor, at vi bliver en del af dette
dokumentations - cirkus.

-

Det er vigtigt, at frivillige er uafhængige af diverse offentlige systemer –

-

De skal have retten til at være kritiske overfor det offentlige

-

Den frivillige indsats skulle gerne være ”flødeskummet”, som kan give:

-

De ensomme, de handicappede, de udsatte livskvalitet i hverdagen.

Frivilligrådets opgaver i det kommende år:
Vi i Frivilligrådet betragter os om brobygger mellem de frivillige foreninger og
kommune – men også som ”vagthund”.
Vi vil gerne være med til at udvikle spilleregler til brug ved samarbejdet mellem de
frivillige og det offentlige.
Vi vil også gerne være med i arbejdet om at revidere frivilligpolitikken, som jo blev
politisk vedtaget for snart 4 år siden.

Karen Strandhave
Fmd. for Frivilligrådet i Svendborg

