Frivilligrådsmøde onsdag d. 30.8.2017 kl. 15.15. i Frivillighuset.
Fremmødt: Alice, Wivie, Karen S, Susanne P, Dea, Dorthe, Erik, Bodil, Estrid, Minna, Karen F.
Afbud: Ole, Lykke, Helle, Inge, Sandra
1, Eventuelle bemærkninger til referatet af mødet d. 18.5.2017.
2. Nyt fra kontaktperson Dea Vittrup.
● Handleplan i frivilligpolitik for Socialt Udsatte:
Boliger til socialt udsatte
Brugerinddragelse ved §18 (ikke i år).
KMM og FVR vil gerne høre mere om hvordan det skal foregå i praksis samt hvad politikernes tanker
bag det er.
Måske noget med, at hvis flere foreninger vil det samme tiltag for samme målgruppe, så vil man
koordinere så de kan gå sammen … = der vil kun blive givet penge til tiltaget et sted.
● 5.9 kl. 13-15 kan foreningerne få hjælp til at ansøge om §18 midler hos KMM/frivilligcenteret.
● Dialogmødet i efteråret bliver skudt til foråret med det nyvalgte Social- ogSundhedsudvalg…
frivilligrådet ønsker det skal være før årsmødet i april 2018.
3. Nyt fra brobygger Bodil Kristensen – herunder orientering fra arbejdsgruppen om netværksmøde med
børn- og unge – området d. 4.10.2017 i Frivillighuset.
● Bodil har hilst på mange personer. Hun har haft møder med folk fra både kommunen og foreninger,
for at finde ud af hvordan vi skal gribe det forskellige an.
o Boblberg.dk evt. et alternativ til frivilligjob.dk
o Frivilligt integrations projekt – Egense
o Jobcenter
o Netværksmøde : frivilligt socialt arbejde
o Nordisk råds sundhedskonference
o Samarbejde frivillige -botilbud på Ryttervej
o Gruppe vedr. pårørende til døende
o Og en masse løse henvendelse
● Netværksmøde med børn og unge. Der er inviteret både folk fra de kommunale personer og fra de
frivillige foreninger på området
Vi i frivilligrådet skal huske at tilmelde os til Bodil… indbydelse findes i mail fra før sommerferien
4. Orientering om ensomhedsprojektet ”mine værdifulde resurser” for hjemmehjælpsmodtagere, som
modtager mere end 10 timers hjemmehjælp ugentlig.
Der er ansat en projektleder der er kommet godt i gang.
Sundhedsstyrelsen har bevilget 2,7 millioner til projektet over 2 år.
Medvirkende foreninger: KMM, Røde Kors, Ældresagen, Kræftens bekæmpelse
Forankring, rekruttering, organisering, hvordan klæder man sos-hjælper/sos-assistenter på til at spotte hvem
af de ældre der har behov for at være med i projektet, har resurser til at deltage og lyst til at deltage.
I styregruppen sidder der også sosa, sosh, sektionsleder, plejehjemsledere
Susanne P: Vi er i gang med at lave 2 ”kogebøger” om hvordan vi laver sådanne projekter og samarbejdet
med frivillige <-> kommune.
Bodil: en proces der tager tid… får det ikke tid, så falder man tilbage til det ”man plejer”.

5. Drøftelse af eventuel afløser for systemet frivilligjob.dk v. Susanne og Bodil.
Boblberg.dk … portal… borger til borger kontakt
Skabt som et redskab for at skabe kontakt mellem folk der har samme interesse.
Brugerdrevet inversion.
Alle kan opslå en boble
18 kommuner er med pt.
Andre portaler er også koblet på
Mulighed for at oprette begivenheder hvor man mangler hænder – ad hoc opgaver
KMM lægger alle frivillige job ind på frivilligjob.dk. Boblbergs funktion ligger meget tæt op af det KMM har
som formål. Der kommer flere henvendelser via avisannoncer end via frivilligjob.dk. Boblberg kan fange en
ny målgruppe, der vil stadig være behov for face to face kontakten.
På Boblberg.dk kan man søge både efter frivillig job, tilbyde sin frivillige arbejdskraft og søge venskaber. Den
er meget bred.
Der er kontrol af opslagene. Kommunen betaler for at kommunens borgere får adgang.
Løsningen er aktiv nu, men man kan ikke oprette sig med Svendborg endnu…. Kommunen skal vælge at ville
betale før den er aktiv for Svendborgs borgere.
6. Arbejdet med oprettelse af en Social-kalender, hvor de frivillige sociale foreningers arrangementer kan
opføres.
Susanne orienterer.
Susanne drømmer om en social kalender, at foreningerne er tydelige i deres udmelding om hvad de laver af
aktiviteter. Papirkalender ud over den digitale.
Bodil har snakket med Birgitte der sidder med/ laver kulturkalenderen, at der måske vil kunne laves en pind
på den kulturelle kalender… koble det sociale på det kulturelle
7. Frivillighus:
● ny ejer:
Tomas Valling, ingeniør, maritime område, iværksættertype. Vil stramme op på områdets udsende.
● Frivillighusets økonomi:
Huslejen stiger 4% pr år, Det frivillighuset får fra kommunen stiger ikke. Fordi vi ikke har haft isvintre
er der sparet lidt egenkapital op, men frivillighuset har snart (2019) behov for at bede om at få
reguleret det vi får… emnet tages op i starten af 2018
● dækning af udgifter til fortæring i forbindelse med rengøring af Frivillighuset to gange årligt
Wivie: det frivilligrådet har haft bevilliget til Frivilligrådet har kun været brugt en gang. Så der er
2000 kr pr år der kan bruges.
● spørgsmål til Dea Vittrup vedr. forsikring i Frivillighuset
KMM har en forsikring på deres etage, husejeren har en forsikring på huset, der er ikke en
indboforsikring.
Susanne undersøger hvad en forsikring der dækker de øvrige etager vil koste.
8. Nyt fra foreningerne
Dorthe: Kommunen skal ikke sende unge uden penge til varmestuen for at få mad. De er ikke varmestuens
målgruppe og skal ikke ind i det miljø.
9. Eventuelt - næste møde er 20.9. 2017 kl. 15.15 - Inge Ahl sørger for forplejning.
●
●

Wivie og Dorthe melder afbud til næste møde
Dorthe: til open by night holdes der høstmarked foran genbrugsbutikken i møllergade.
Ref. Estrid Heldager

