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Beretning til Frivilligrådets årsmøde d. 20.4.2016
Frivilligrådets beretning fra det sidste år vil bl.a. dreje sig om:

- Samarbejdet med Social og Sundhed og også andre afdelinger i kommunen,
hvor der har været fokus på alle mulige former for frivillighed
- Og så har vi i Frivilligrådet brugt megen tid på arbejdet med en ny
frivilligpolitik her i Svendborg.

Samarbejde med Social og Sundhed og andre afdelinger i Svendborg
kommune.
Demensby:
Vi har i Frivilligrådet bl.a. haft møder med ældreområdet – bl.a. om den
kommende demensby og de frivilliges opgaver. Frivilligrådet, Kontakt
mellem Mennesker og Ældresagen er enige om, at de frivillige i demensbyen
forankres i henholdsvis Ældresagen og Kontakt Mellem Mennesker. Der
arbejdes pt. på at få oprettet en støtteforening. Der vil blive behov for
omkring 30 frivillige. Demensbyen er et rigtigt spændende projekt, hvor
frivillige bl.a. skal spille en vigtig rolle i forhold til at arbejde i demensbyens
små butikker.
I Frivilligrådet er vi enige om, at det er vigtigt at få defineret de frivilliges
opgaver- inden projektet går i gang – netop for at undgå at frivillige påtager
sig de ansattes opgaver.
Demente er en hel særlig borgergruppe – så der vil være behov for
uddannelse af de frivillige.
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Familieafdeling:
Frivilligrådet har i 2016 haft møde med Familieafdelingen – der var en god
dialog. Vi var bl.a. enige om, at en forventningsafstemning i forhold til de
frivillige foreningers projekter var vigtig – og ikke mindst at
Familieafdelingens medarbejdere fik kendskab til relevante foreningers
tilbud som f. eks Børns Voksenvenner, Red Barnet m. flere.
Familieafdelingen orienterede om, at der her i 2016 åbner Barnets Blå Hus
her i Svendborg – drevet af blå Kors. Målet er at støtte børn i
misbrugsfamilier – både via frivillige og lønnet arbejdskraft.
Sundhedspolitik:
Frivilligrådet har afgivet høringssvar i forhold til den nye Sundhedspolitik.
Frivilligrådet understregede i høringssvaret, at det er vigtigt, at der ”bygges
bro” mellem de frivillige foreninger, sådan så Sundhedsafdelingen har den
relevante information om frivillige projekter / initiativer som kan gavne
sundheden i i Svendborg kommune.
Ny Frivilligpolitik:
I Frivilligrådet har vi i 2015 / 2016 været med i processen om at få
udarbejdet en ny Frivilligpolitik – en politik som bl.a. kan give retning for
hvordan frivillige foreninger og kommunen fremadrettet arbejder sammen.
Der er nedsat en styregruppe, hvor Wivie Schärfe og ut. fra Frivilligrådet
deltager. Fra Kontakt Mellem Mennesker deltager formanden Erik Ejlersen
og leder Susanne Aasholm. Fra Social og Sundhed har det bl.a. været
socialchef Finn Boye og vores kontaktperson Ellen Christensen og to
konsulenter, som er med i styregruppearbejdet.
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I januar 2016 var vi alle inviteret til en temaeftermiddag om Frivilligpolitik,
hvor vicepræsident for Røde Kors Svend Bak Jensen og fmd. for
Ungdommens Røde Kors Amalie Utzon var oplægsholdere. Især Amalie
Utzon synes jeg ramte noget vigtigt ved at understrege, at frivillige skal med
ind i ”maskinrummet inden frivillige projekter ”sættes søen.”
Omkring 120 deltog i temaeftermiddagen og styregruppen fik rigtig mange
gode og anderledes vinkler på frivilligt socialt arbejde.
I styregruppen er vi enige om, at temaerne i den nye frivilligpolitik skal
være:
-

Fællesskab og Frivillighed
Samspil mellem frivillige og Svendborg kommune
Svendborg kommunes støtte til det frivillige sociale arbejde
Det frivillige sociale arbejde skal synliggøres.

Frivilligpolitikkens handleplan
I styregruppen er der enighed om, at der udover den generelle frivilligpolitik udarbejdes en handleplan for to år for det frivillige sociale arbejde.
I handleplanen foreslås bl.a. ansættelse af en brobygger, som bl.a. skal formidle kontakten mellem den frivillige verden og den kommunale verden.
- I handleplanen foreslås der også at frivillige skal have mulighed for at
deltage i kommunale medarbejder-temadage
- At Svendborg kommune sammen med de frivillige foreninger afholder fælles
temamøde om f.eks. fundraising, integration eller andre faglige temaer

- At Svendborg kommune sammen med de frivillige foreninger udarbejder en
mediestrategi for synliggørelse af tilbud og muligheder for frivilligt socialt
arbejde.
- Som den sidste del af handleplanen foreslår styregruppen, at der skabes
synlighed i forhold til de frivillige foreninger, som arbejder med flygtningeherunder også at flygtninge introduceres for frivilligområdet.
Den videre proces er, at forslaget om ny Frivilligpolitik behandles politisk i Social
og Sundhedsudvalget – forhåbentlig inden sommerferien.
Fremtid:
Frivilligrådet vil i det kommende år arbejde med handleplanen til den nye
Frivilligpolitik, som forhåbentlig bliver vedtaget politisk.
I samarbejde med Social og Sundhed vil Frivilligrådet være med til at arrangere et
synlighedsarrangement for alle frivillige sociale foreninger – i lighed med det som
var i Borgerforeningen i 2014.
Frivilligrådet vil stadig have fokus på:
- At dét at være frivillig skal bringe glæde både hos modtager og giver
- At der skal være rum for det glade og sprælske i frivilligt arbejde
- Og speciel fokus på at det frivillige arbejde lever af lyst og dør af pligt.
Til sidst en stor tak til Frivilligrådet for et rigtigt godt samarbejde i det forløbne år
og speciel tak til vores kontaktperson i kommunen Ellen Christensen – også en stor
tak til leder af Kontakt Mellem Mennesker Susanne Aasholm for godt samarbejde,
hjælp og sparring.
20.4.2016 Karen Strandhave
Fmd. for Frivilligrådet i Svendborg.

