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Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 15.4.2015:
Frivilligrådets beretning fra det sidste år vil bl.a. handle om:
-

Samarbejdet med Social- og Sundhed – og også Social- og
Sundhedsudvalget.

-

Synlighedsarrangementet i Borgerforeningen

-

Evaluering af Frivilligpolitik

Samarbejde med Social – og Sundhedsafdelingen:
Rehabiliteringsstrategi:
Frivilligrådet har et godt samarbejde med Social- og Sundhedsafdelingen . I
Frivilligrådet sætter vi meget pris på at blive hørt / taget med på råd – Det blev vi i
forhold til den nye rehabiliteringsstrategi i forhold til den socialpædagogiske
indsats der ydes i forhold til borgere med psykiatriske problemstillinger og borgere
med handicap. Indsatsen til de her borgere skal i fremtiden være mere

forebyggende og udviklende og i højere grad også inddrage pårørende og det nære
netværk – men også sociale frivillige foreninger. En anderledes spændende
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tankegang, hvor Frivilligrådet og Sundhed og Handicap fremadrettet får en dialog
om, hvordan de frivillige foreninger kan inddrages. Frivilligrådet har i et
høringssvar dog understreget, at den enkelte borger skal være indstillet på at
indgå i et samarbejde med en frivillig forening.

Sundhedshus:
Frivilligrådet havde her i marts måned et dialogmøde med Sundhedsafdelingen,
hvor der bl.a. blev orienteret om, at Social- og Sundhedsudvalget havde vedtaget
et ideoplæg til et Sundhedshus i Svendborg kommune. Økonomien til et sådant
Sundhedshus vil der blive taget endelig stilling til ved budgetforhandlingerne for
budget 2016 efter sommerferien.
På mødet med Sundhedsafdelingen er der enighed om, at patientforeningerne og
andre relevante frivillige foreninger vil blive inviteret til at deltage i samarbejdet
til gavn for Sundhedshusets kommende brugere. Sundhedsafdelingen vil
selvfølgelig respektere de grænser, der er mellem det fagprofessionelle arbejde og
det frivillige arbejde.
Dialogmøder med sektionsledere indenfor ældreområdet:
Kontakt Mellem Mennesker og repræsentanter fra Frivilligrådet har i det sidste års
tid holdt to dialogmøder med bl.a. sektionsledere indenfor ældreområdet.
Det har været nogle rigtige konstruktive møder, hvor vi bl.a. har drøftet:
-

Hvordan frivillige kunne bruges indenfor ældreområdet?
Hvilke opgaver frivillige kan påtage sig?
Om frivillige skal være forankret i en frivillig social forening?

I forhold til det sidste spørgsmål med hensyn til den frivilliges forankring i en
frivillig social forening mener vi i Frivilligrådet generelt:
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-

At den frivillige bør være tilknyttet / forankret i en frivillig forening
Den frivillige kan forsikres via en frivillig social forening – kommunen har
ikke mulighed for at forsikre frivillige.

-

Den frivillige kan få et socialt fællesskab med andre frivillige i en forening

-

Det er nemmere at fastholde den frivillige, hvis pgl. er tilknyttet en forening.

-

Synlighedsarrangement:
I samarbejde med Social og Sundhed og Kontakt Mellem Mennesker blev der i
oktober måned ”stablet” et Synlighedsarrangement på benene . Social- og
Sundhed dækkede udgifterne til leje af Guldsalen i Borgerforeningen. Der var
mange foreninger, som tog i mod tilbuddet om at fortælle om deres forening – og
der var rigtig mange kommunale medarbejdere, som kom forbi for at høre om
vores foreninger og ikke mindst de tilbud, vi kan give deres borgere. Det var en
succes! I Frivilligrådet er vi enige om, at Synlighedsarrangementet kunne gentages
hvert andet år – og gerne i Borgerforeningen!
Frivillighus:
Frivillighuset er blevet brugt flittigt af jer foreninger. Kontakt Mellem Mennesker
har opgjort, at der har været 978 udlejninger på et år! Så Frivillighuset summer af
liv. Det har dog betydet nogle udfordringer i forhold til bl.a. rengøring af huset –
men også administrativt. Frivilligcentret og Susanne har været på ”overarbejde for
at servicere os foreninger. Derfor er det rigtigt fint, at der er blevet ansat en
fleksjobber til at tage sig af rengøringen af Frivillighuset og en seniorjobber til at
hjælpe med det administrative. Frivilligrådets kontaktperson – Ellen Christensen

har været en stor hjælp i forhold til at få ansat fleksjobberen og seniorjobberen.
1000 tak for det.
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Alt i alt synes jeg, at Frivillighuset har været en god investering – det har allerede
vist sig synergiefekter bl.a. i form af samarbejde mellem forskellige foreninger i
Frivillighuset.
Frivilligpolitik:
Vores Frivilligpolitik, som snart har nogle år på ”bagen”, skal evalueres i år. I
samarbejde med Social – og Sundhed vil I som frivillige foreningen blive indbudt til
at give jeres ”besyv med”, hvordan vore nye frivilligpolitik skal se ud. Jeg håber, I
vil tage positivt imod indbydelsen, da det er vigtigt, at der kommer så mange
forskellige ”input”, der dækker et bredt spekter af den frivillige verden som
muligt.
Jeg håber, at der i forbindelse med udarbejdelsen af frivilligpolitikken også vil
kunne udarbejdes et lokalt charter – altså nogle lokale spilleregler for frivilligt
socialt arbejde i Svendborg kommune.
Afsluttende bemærkninger:
I Frivilligrådet har vi i det sidste års tid været brugt som dialogpartner fortrinsvis
af Social- og Sundhedsafdelingen. Det sætter vi i Frivilligrådet stor pris på, sådan så
den frivillige verdens synspunkter kommer i spil, når der tages beslutninger i Social
– og Sundhedsafdelingen og i Socal- og sundhedsudvalget.
Selvom vi har et godt samarbejdsklima i forhold til Svendborg kommune - tror jeg
det er vigtigt, at vi frivillige har øje for :
-

At frivillige ikke blot er kommunalt ansatte - uden løn

-

Vi frivillige ønsker ikke i vores arbejde at være en del af et kommunalt
bureaukrati - men gøre en forskel for borgerne.
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-

Altså bidrage med ”flødeskummet” som kommunale medarbejdere ikke
mere har de store muligheder for.

Til sidst en stor tak for rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i Frivilligrådet –
også en stor tak til til Frivilligrådets kontakperson i Social og Sundhed –
psykiatrichef Ellen Christensen – og ikke mindst tak for samarbejdet med Kontakt
Mellem Menneskers daglige leder – Susanne Aasholm . Susanne du har en
formidabel evne til at formidle det gode samarbejde i forhold til foreningerne – og
ikke mindst få Frivillighuset til at fungere trods små forhindringer på vejen.
Poul Arne og Birgit har valgt at træde ud af Frivilligrådet ved dette årsmøde.
En stor tak til jer begge for jeres stabile og konstruktive indsats – og ikke mindst
tak til Poul Arne for hans kulinariske evner til Frivilligrådets julefrokoster.
Birgit du har været med i Frivilligrådet næsten siden starten for 8 år siden – du har
været en af foregangskvinderne i forhold til etableingen af Frivillighuset.
1000 tak for din vedholdende indsats i arbejdsgruppen omkring Frivillighuset
Karen Strandhave
Fmd. for Frivilligrådet i Svendborg.

