Frivilligrådsmøde onsdag den 26.8.2015 kl 14.00 i Frivillighuset.
Fremmødt: Karen Strandhave , Susanne Aasholm, Karen Finsen, Ole Lennart Hansen, Ellen Christoffersen,
Alice Top-Rasmussen, Inge Andersen, Estrid Heldager
Afbud: Wivie Schäfer
1. Kommentarer til referat fra d. 13.5.2015
Kun ros
2. Orientering fra Frivilligrådets kontaktperson Ellen Christensen.
- Inge Christiansen er gået på efterløn. Ny person Pia holm.
- Tid for § 18…… samme procedure som de foregående år.
KMM vil hjælpe foreninger med, at skrive ansøgning… hvis der er behov.
- Ellen skal på kursus om samarbejde med frivillige set fra den kommunale side.
- Psyk-info: bakker op om det frivillige arbejde.
- Nyt projekt sammen med UCL om at lave netværk og sociale relationer imellem de ”tungeste”
borger og lokalområdet…. Inspireret af et projekt i Vejle…. De studerende fra UCL kommer 17.9
hos KMM og hører om frivillighed.
3. Orientering vedr. styregruppens første møde om den nye Frivilligpolitik – orientering om
processen vedrørende arbejdet om den nye frivilligpolitik.
Den skal være brugbar i hverdagen. Den skal ikke stå på hylden.
Mødes hyppigt, skal på studietur. Kommunale medarbejdere er skriverkarle.
Skriveprocessen omkring jul, forventes klar omkring 1.4
Forslag om at dem fra Frivilligrådet er ikke er med i styregruppen kan komme med når styregruppen
skal på studiebesøg
4. Den ny frivilligpolitik – hvilke ønsker har vi i Frivilligrådet til en ny frivilligpolitik??
Frivilliges rolle, samarbejde med kommunens medarbejder, hvordan vil vi gerne samarbejdes med.
- Samarbejde…. Kommunens medarbejdere er ansatte, de får løn, vi er frivillige, har ret til at sige
nej, vi skal have en god følelse af at vi er værdsat… ikke direktiver der får os til at følge
mindreværd.
- Den frivillige sjæl… ikke mini-kommunal….. fortsat ildsjæl… ikke ende som en mutation.
Læse vor nuværende frivillighedspolitik til næste gang og fortsætte snakken der…….
http://emergency.ipapercms.dk/SvendborgKommune/Hjemside/OmKommunen/Politikker/Frivil
ligpolitik/
evt. læse århus kommunes frivillighedspolitik…….
5. Siden sidst – orientering fra foreningerne – herunder orientering om processen vedr. Frivillig
Fredag.
Kommunen har aflyst det ….beskeden kom på en mail midt i ferien.
KMM forsøger at gennemføre det som foregående år, venter på godkendelse fra teknisk forvaltning
og nye regler… man kan ikke låne telte gratis mere, men skal leje telte.
KMM betaler telt og bord.
Afholdes derfor lørdag d. 26.9
Processen vedr. Frivillig Fredag har været dårlig.
Ellen sender en mail til Elise om ønsket om et evalueringsmøde. Karen, Susanne og Francis

6. Invitation fra Det nationale Frivilligråd - om ”Grokraft for fællesskaber” onsdag d. 16. september
2016 i København.
Papirere uddelt med invitationen
7. Status for rehabiliteringsplanen
Mützberg fra socialafd.
Afprøver på 100 sager. Medarbejderne har været / er i gang med kompetanceudviklingsforløb.
50 borgerforløb er færdige og klar til opfølgning. de næste 50 skal til at gå i gang.
- Fysisk rehabilitering
- Boligstrategi
- Kompetanceudvikling….Vidensbaseret
- Netværk som resurse
I forhold til borgerne har der været et ”oversættelsesproblem” hvad er krav fra kommunen… kan
borgerne få opfyldt deres ønsker.
I forhold til borger-pårørende- kommunen har det været en udfordring når mange kalendere skal
koordineres når der skal findes et tidspunkt alle kan mødes.
Borgeren skal påtage sig et ansvar for at formulere ønsker og for at samarbejde.
Målet er at borgeren når så langt som muligt i selvstændighed og medbestemmelse.
8. Eventuelt
– Årsmøde 2016
Ole Lennart har styr på det.
Politiker er endnu ikke valgt.
Næste møde er 23.9 kl 14... lokale skrives i indkaldelsen
Ole Lennart står for forplejningen
Referent Estrid Heldager

