31. MAJ 2016

ÅR

Den Frie Rådgivnings jubilæumshæfte er udarbejdet af Mathias
Stubberup Nabe-Nielsen, Karina Andersen og Ida Johanne Eriksen
Opsætning og layout: Mathias Stubberup Nabe-Nielsen & Ismet Halilovic
Alle interviews er foretaget af Sonja Milkær.
En stor tak til Sonja for hendes store indsats med arbejdet med
interviewsene. Ønsker man at se dem i deres fulde længde, kan de læses
på Den Frie Rådgivnings hjemmeside, eller man kan få dem tilsendt ved
henvendelse til DFR.

Den Frie Rådgivning 2006 til 2016

”Den Frie Rådgivning er beviset på, at mange års
hårdt arbejde og troen på det, man laver, er vejen
frem til, at det kan lade sig gøre.”

(Dicte, frivillig rådgiver)

10 års jubilæum
Den Frie Rådgivning har i 2016 10 års jubilæum - dette skal naturligvis
fejres!

Vi har været i konstant udvikling siden starten i 2006. Fokus er dog stadig
på at yde gratis og frivilligbaseret rådgivning for vores brugere. Antallet
af sager er steget støt over de 10 år, og i 2015 nåede vi for første gang op
på mere end 2000 registrerede sager på et år.

At have eksisteret i 10 år som frivillig forening er en flot præstation.
Engagerede medarbejdere er essentielle, men det ville aldrig have
kunnet lade sig gøre uden vores mange frivillige, som lægger et stort
arbejde i rådgivningen, hvad enten det er frivillige i den ordinære
rådgivning, PROP eller andre af vores indsatsområder. Stor tak til jer!

Samtidig har alle vores samarbejdspartnere, især Fritidsbutikken og
UngNord, en stor del af æren for vores store udvikling gennem årene.
Det har været 10 gode år med sparring, hårdt arbejde og gode minder.

Vi er glade for at kunne fejre vores 10 års jubilæum med jer alle!
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Frivillige gør en forskel
Tillykke med jubilæet!
Som rådmand for Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen glæder jeg mig over,
at Den Frie Rådgivning og de frivillige
rådgivere i nu 10 år har været en aktiv del
af det odenseanske civilsamfund. For den
frivillige, sociale indsats og et levende
civilsamfund er en uvurderlig del af et
sammenhængende og moderne Odense.
Frivillige foreninger, som er med til at
løfte væsentlige samfundsopgaver, er
uundværlige for lokalsamfundet - og
er samtidig med til at udvikle vores by.

Foto: Rådmand
Steen Møller

I Den Frie Rådgivning er der i øjeblikket 60 frivillige ildsjæle, der på 18
forskellige sprog rådgiver om og hjælper med alt fra forståelse af breve
fra det offentlige til brug af NemID. Og Den Frie Rådgivning har netop
udvidet rådgivningen med hjælp til oprydning i privatøkonomien - særligt for etniske minoriteter på overførselsindkomst.
De 60 frivillige er en gave til hele byen. For de frivillige kan noget, som
kommunen eller andre offentlige myndigheder ikke kan. De frivillige
er drevet af et personligt engagement, en sag de brænder for. Engagementet og det private initiativ er frivillighedens største styrke. Når det
frivillige sociale arbejde er bedst, er det hjælp og rådgivning i øjenhøjde
– menneske til menneske.
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Som rådmand er jeg optaget af, at flere odenseanere kommer i uddannelse og arbejde og bliver en aktiv del af det odenseanske samfund. Det
gælder de flygtninge og indvandrere, som Den Frie Rådgivning hjælper,
når det danske sprog driller, eller der skal styr på privatøkonomien - og
det gælder udsatte borgere langt fra arbejdsmarkedet. Det er en vigtig
samfundsopgave at gøre flere til aktive samfundsdeltagere og forebygge
dannelsen af parallelsamfund ved at integrere etniske minoriteter i det
danske samfund. Det er ikke en opgave, som kommunen kan eller skal
løfte selv. De frivillige, sociale foreninger og de engagerede frivillige yder
et afgørende bidrag, når vi sammen skal løfte opgaven og hjælpe de
borgere, der af den ene eller anden grund har brug for en hånd, et kærligt skub, eller noget helt tredje for at komme tættere på at blive aktive
og ressourcefulde deltagere i samfundet.
Derfor glæder det mig også, at vi i Beskæftigelses- og Socialudvalget
hvert år har mulighed for at give økonomisk støtte til dette vigtige frivillige, sociale arbejde. I år har vi blandt andet bevilget tilskud til Den Frie
Rådgivnings koordination af frivilligindsatsen.
Tak til de frivillige, der hver dag gør en forskel, ikke bare i Den Frie Rådgivning, men i hele vores by.
						
Steen Møller
Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen,
Odense Kommune
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Følgende jubilæumsskrift er udarbejdet med udgangspunkt i en lang række
interviews med forskellige aktører foretaget af Sonja Milkær, der er frivillig
i Den Frie Rådgivning. Med interviewsene er vi blevet i stand til at fortælle
Den Frie Rådgivnings udvikling gennem 10 år.
Fra ide til forening
Ideen til Den Frie Rådgivning opstod i Fritidsbutikken, der er en afdeling
under UngNord, den daværende Rising Ungdomsskole. Fritidsbutikkens
medarbejdere oplevede, at borgere, der kom for at tilmelde deres børn
en fritidsaktivitet, havde brug for hjælp og rådgivning til en masse andet,
eksempelvis til at forstå indholdet af et brev fra kommunen, eller hvordan
man søger permanent opholdstilladelse eller familiesammenføring.
”Vi ville ikke afvise folk, for vi ville jo gerne have deres børn
til at være aktive i fritiden, men det var ikke vores job at være
vejledere. Vi havde det imidlertid sådan, at god kontakt gav tillid,
så vi hjalp dem med at forstå de breve, de stod med. Det var
noget, vi gjorde, men ikke noget, vi reklamerede med.”
(Damir Balalic, leder af Fritidsbutikken.)

Hermed opstod ideen til at starte en frivillig rådgivning for borgere i
Vollsmose, et projekt der fik navnet, Etnisk Rådgivning. Midlerne til
projektet blev søgt fra Den Europæiske Socialfond, og de gjorde, at der
kunne ansættes en projektleder, som blev Kim-Yen Nguyen, der arbejdede i
Fritidsbutikken. Kim var dermed med helt fra begyndelsen og skulle blandet
andet rekruttere frivillige til at varetage rådgivningen.
Da midlerne fra Den Europæiske Socialfond løb op, skulle det besluttes,
hvordan projektet skulle fortsætte. Der blev arbejdet på, at rådgivningen
skulle forankres i kommunen, men på grund af manglende midler i
kommunen til projektet, skete dette ikke. Et besøg fra daværende Rådmand
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Erik Simonsen (C) resulterede dog i, at projektet skiftede navn fra Etnisk
Rådgivning til Den Frie Rådgivning, idet han foreslog at give projektet et
andet navn. Herefter opstod ideen til at stifte en forening, som kunne søge
midler til at drive rådgivningen blandet andet kommunens § 18 midler, som
er en pulje midler afsat til at støtte det frivillige, sociale arbejde i Odense
Kommune.
Foreningen Den Frie Rådgivning blev dermed stiftet den 12. november 2007.
”Det har været 3 dejlige år i mit arbejdsliv. Projektet startede
i juni 2006 og åbnede formelt sine døre i oktober. Nu breder
Den Frie Rådgivning sig med satellitter i flere dele af Odense,
så det har vist sig, at det ikke kun er i Vollsmose, der er behov
for den hjælp, de kan tilbyde. Det betyder også, at skaren af
frivillige er udvidet betydeligt. De frivillige er uundværlige, og
dem skal man huske at beskytte.”
(Kim-Yen Nguyen, projektleder for Etnisk Rådgivning, senere
Den Frie Rådgivning)
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Partnerskabsaftale med Odense Kommune
Den Frie Rådgivning blev ikke forankret i kommunen, men blev i stedet
stiftet som en frivillig, social forening med egen bestyrelse. Samarbejdet
mellem Odense Kommune og Den Frie Rådgivning har dog alligevel
altid været tæt. Ideen til rådgivningen kom fra kommunale ansatte
i Fritidsbutikken, og det er også i dennes lokaler, Den Frie Rådgivning
stadig holder til. De sidste 7-8 år har Den Frie Rådgivning hvert år
indgået en formel partnerskabsaftale med UngNord, hvor Fritidsbutikken
administrativt hører under.
”Ungdomsskolen har været fødselshjælper og holdt hånden
under, så de har kunnet udvikle sig i et tempo, der har været
holdbart. Hvis de bare havde skulle klare sig selv helt fra starten,
er jeg ikke sikker på, at det var gået.”
(Erik Rasmussen, ungdomsskoleleder, UngNord)

Partnerskabsaftalen gør blandt andet, at de midler, Den Frie Rådgivning
søger, kan overdrages til Odense Kommune, hvorigennem foreningens
lønnede personale kan være ansat. Det sparer Den Frie Rådgivnings
bestyrelse for en stor del administrativt arbejde at have et sådant
partnerskab med UngNord. Fritidsbutikken stiller desuden to tosprogede
medarbejdere til rådighed for rådgivningen. Abdirashid Abdi og AbdelSalam Al-Ahmad har været med og siddet i rådgivningen én dag om ugen
i alle 10 år og gør det stadig.
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”Man har været rigtigt gode til at rekruttere frivillige med ressourcer,
overblik og kompetencer, der kan bruges i DFR. Det er jo de frivillige, der er
stjernerne i det her, men jeg vil også gerne sige, at hvis DFR ikke havde været
placeret i Fritidsbutikken, som har bidraget med ressourcer i form af støtte
fra deres tosprogede medarbejdere, havde de måske haft nogle vanskeligere
betingelser.”
(Erik Rasmussen, ungdomsskoleleder, UngNord)

Bestyrelsens rolle
Man kan engagere sig som frivillig i Den Frie Rådgivning ved at være
medlem af foreningens bestyrelse.
På den stiftende generalforsamling i 2007 blev Mads Eriksen, der var
frivillig rådgiver valgt som formand for bestyrelsen, og det var han indtil
generalforsamlingen i marts 2016, hvor Karina Andersen overtog posten.
Mads er stadig frivillig rådgiver og menigt medlem af bestyrelsen. I
begyndelsen var det vanskeligt at få besat bestyrelsesposterne, da Den
Frie Rådgivning endnu ikke rådede over så mange frivillige. Desuden
var arbejdet i rådgivningen allerede i gang med projektet, der gik forud
for foreningens stiftelse, så bestyrelsen skulle finde sin rolle i forhold til
rådgivningen.
Gennem årene er der blevet arbejdet på dette blandt andet ved
årlige bestyrelsesdage. Medlemmerne af bestyrelsen står desuden for
foreningens forskellige udvalg, der blandt andet arbejder med fundraising
og med at tilbyde kurser til de frivillige for at ruste dem bedst muligt
til deres virke i foreningen. Ved den seneste generalforsamling var der
kampvalg til alle poster.

”Mange siger, at der er sket meget de sidste par år. Nej, det er
der ikke. Der er sket noget hvert eneste år. Sidste gang havde
vi kampvalg til bestyrelsen. Den første generalforsamling jeg
afholdte, sad vi i en sofagruppe. Det hele har udviklet sig.”
(Mads, frivillig rådgiver og tidligere formand for bestyrelsen)
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Fra frivilligt arbejde til ansættelse
Siden starten i 2006 har Den Frie Rådgivning haft praktikanter, der har
brugt omkring et halvt år af deres studium på at være i praktik i Den
Frie Rådgivning. Hvis man medregner Den Frie Rådgivnings nuværende
praktikant, har der i alt i løbet af de 10 år været 35 studerende i
praktikforløb eller ansat som studentermedhjælpere. Til efteråret 2016
starter to nye praktikanter.
Marianne Staal Stougaard startede i 2006 som frivillig og var herefter i
praktik i efteråret 2006, og er dermed en af dem, der har fulgt Den Frie
Rådgivning fra starten. Marianne blev i 2009 ansat som daglig leder efter
Kim-Yen Nguyen og blev i stillingen indtil 2015, hvor hun i stedet begyndte
at skrive Ph.d.-projekt. Marianne blev efterfulgt af Sara Malmos.

”Da jeg startede var vi 5 frivillige, og i 2015 var der omkring
40 frivillige. Det kræver meget i forhold til planlægning, og at
de frivillige har det godt, når de er der. Det er vigtigt, at vi alle
arbejder ud fra samme udgangspunkt, så borgerne, der kommer,
oplever, at der er sammenhæng. Der skal ikke være konkurrence
på kvaliteten, og samtidig skal det også være mennesker de
møder.”
(Marianne Stougaard, tidligere daglig leder)

I og med Marianne var med fra starten og i så mange år, har hun stået
for en stor del af udviklingen i Den Frie Rådgivning. Hun fik blandt andet
startet satellitrådgivninger i Påskeløkken og Dianavænget, så beboere i
disse boligområder kunne modtage rådgivning én gang om ugen. Hun
var i 2006 med til at starte Cykelskolen for Kvinder, et projekt Den Frie
Rådgivning stadig koordinerer. Herudover har Marianne selvfølgelig
blandt andet også stået for at markedsføre Den Frie Rådgivning og øge
kendskabet til rådgivningstilbuddet.
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”Vi vidste godt, at det ikke nyttede at have fine plakater hængende rundt omkring.
Vi var meget bevidste om, at der skulle mere personlige relationer til. Det kunne vi
jo ikke skabe til den enkelte i Vollsmose, men vi kunne kontakte sagsbehandlere og
andre, der var i tættere kontakt med borgerne, så de kunne videregive information
om, at DFR fandtes.”
(Marianne Stougaard, tidligere daglig leder)

Solveig Isadora Meier-Nielsen startede i august 2013 også som praktikant
som supplement til sit sociologistudium, men er siden blevet ansat som
studentermedhjælper. Det har mange gange været tilfældet, at tidligere
praktikanter er fortsat som frivillige eller studentermedhjælpere på samme
måde, som frivillige er kommet i virksomhedspraktik eller løntilskud, efter
de har afsluttet deres uddannelse.
”Igennem de 3 år jeg har været i DFR, har jeg fået et godt
indblik i integrationsprocessen og bureaukratiet i Odense
Kommune, hvilket har givet mig en masse erfaring og ny viden,
som jeg kan tage med mig i fremtiden. Jeg har tabt mit hjerte til
integrationsområdet. Der er masser af problemstillinger i det,
som ikke bare er sort/hvide, hvilket gør, at det er et område,
hvor jeg hele tiden bliver udfordret. Jeg håber derfor, at jeg kan
blive inden for dette felt, når jeg engang er færdiguddannet.”
(Solveig, studentermedhjælper)
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Karina Andersen startede i løntilskud i 2012 efter at have færdiggjort
sin universitetsuddannelse. Hun har siden været ansat som koordinator
for PROP og været daglig leder i et barselsvikariat. Hun er forblevet
tilknyttet foreningen, da hun i marts 2016 blev valgt som formand for
bestyrelsen.
”En stor del af vores budget er lønningskroner og man kunne
måske mene, at hvis det er frivillige, der rådgiver, hvorfor skal
vi så bruge penge på lønkroner? Men en organisation som Den
Frie Rådgivning kører ikke uden en ordentlig administration
og koordinering, der kan tage sig af den daglige drift. (…)
Koordinatorens opgave er at sørge for, at medarbejderne og de
frivillige ved, hvad de forskellige opgaver indeholder. Derudover
er det vigtigt at sikre, at den daglige rådgivning fungerer, at
vagtplanen er opdateret og de frivillige møder ind. Endelig er der
meget at holde sig opdateret på: nye love og regler og at skrive
puljeansøgninger til at sikre Den Frie Rådgivnings fortsættelse. ”
(Karina Andersen, formand for Den Frie Rådgivnings bestyrelse)

I og med den daglige administration i Den Frie Rådgivning ikke er
så stor, har alle de mange praktikanter, studentermedhjælpere,
virksomhedspraktikanter og løntilskudsansatte med forskellige
baggrunde og kompetencer gennem årene sat et stort præg på Den Frie
Rådgivnings arbejde og udvikling. Ikke mindst gennem eksamensopgaver,
bachelorprojekter og specialer hvor Den Frie Rådgivning er blevet brugt
som analyseområde.
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Når du har brug for råd og vejledning
Den Frie Rådgivning er opstået ud af et synligt behov. Der var borgere,
der oplevede hverdagsrelaterede udfordringer af samfundsmæssig,
social eller sproglig karakter. Henvendelserne i rådgivningen er
mangeartede. Det kan dreje sig om alt fra oprettelse af forsikring,
rådgivning i at skrive en jobansøgning, vejledning i Nem ID til kontakt til
kommunen og Udlændingestyrelsen.
I begyndelsen blev brugerne registrerede i hånden, men fra 2014 blev
det muligt for de frivillige at registre digitalt i et registreringssystem,
særligt udviklet til Den Frie Rådgivning. Registreringssystemet er blandt
andet med til at sikre, at rådgivningen af en bruger kan fortsættes, hvis
den ikke bliver afsluttet første gang, brugeren henvender sig. Desuden er
det muligt at se, hvor mange brugere, der henvender sig i rådgivningen,
hvilke sager de søger rådgivning i med mere.

”Det var meget svært for mig at udfylde ansøgningen om
opholdstilladelse. Her fik jeg god hjælp af de søde mennesker
i DFR. Min økonomi har jeg også fået rigtig meget hjælp til.
De har hjulpet mig med at få lavet et budget, og jeg får hjælp
til at betale mine regninger over netbank.”
(Meira, bruger af rådgivningen)

Den Frie Rådgivning har siden 2015 udover den ordinære rådgivning udbudt
et særligt økonomisk rådgivningstilbud ved navn PROP (Privat Økonomisk
Oprydning) med støtte fra Odense Kommunes § 18 udviklingspulje.
Forløbet strækker sig over omkring 6 måneder, hvor brugeren mødes med
de frivillige rådgivere 4-6 gange. I et PROP-forløb får brugerne hjælp til
at lave budgetkonto, indgå afdragsordninger på gæld og redskaber til at
håndtere deres økonomi.
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”Jeg er så glad for, at jeg tog imod tilbuddet. Det er den bedste
hjælp, jeg har fået. Hvis jeg har haft et lille problem, så har jeg
fået hjælp til at løse det.”
(Tracy, bruger af PROP-rådgivningen)

Samarbejdspartnere
Markedsføring har altid været en vigtig arbejdsopgave for Den Frie
Rådgivning ikke mindst i starten. Men i takt med at kendskabet til Den
Frie Rådgivning er blevet større, og medarbejderne har været flere og flere
steder at holde oplæg om vores tilbud, bliver flere og flere brugere også
henvist til rådgivningen af eksempelvis sagsbehandlere fra Odense men
også andre fynske kommuner, politiet, Vollsmose Bibliotek, medarbejdere
i Borgerservice med mere.
”Alt i alt er Den Frie Rådgivning en supergod samarbejdspartner.
Vi har to medarbejdere her i Integrationsafsnittet, der har været
frivillige i DFR, og som er lært godt op. At de har eksisteret
i 10 år er imponerende, og det er et sted, vi meget nødig vil
undvære.”
(Ulla Bendsen, leder af Integrationsafsnittet,
Odense Kommune)

Samarbejdet med sådanne samarbejdspartnere er vigtigt for Den Frie
Rådgivning, da der også er mulighed for sparring, hvis vi mangler viden på
et bestemt område eller om rådgivningens målgruppe.
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”Der er desværre tit en sprogbarriere i forbindelse med de fleste
kommunale tilbud, og der synes jeg, at DFR kan noget helt
særligt. (...) Hvis jeg har haft et problem, som jeg ikke møder så
tit f.eks. om opholdstilladelse eller visum til England eller nogle
af de ting, jeg ikke ser så tit, og hvor jeg ikke selv kender svaret,
ringer jeg til DFR og sparrer med dem. Det er jo det, der sker,
når man har fælles tilgang til problemstillingerne, og det har
jeg i høj grad oplevelsen af, at vi har.”
(Karen Margrethe Korsholm, socialrådgiver på
Indvandrermedicinsk Klinik, OUH)

Et øget kendskab til andre foreningers tilbud gør også, at rådgiverne i Den
Frie Rådgivning kan henvise brugere i tilfælde af, der kan været et andet
tilbud, der på bedre vis kan løse deres problemstilling.
I 2015 indgik Den Frie Rådgivning desuden samarbejder med
helhedsplanerne for Korsløkken og Skt. Klemensparken om opstart af
satellitrådgivninger her. Ligeledes samarbejder Den Frie Rådgivning med
Nordfyns Kommune og A2B om et rådgivningstilbud for kommunens
borgere, der foregår i A2Bs lokaler i Odense City.
Frivillige med forskellige baggrunde
Den Frie Rådgivning kan i skrivende stund tilbyde rådgivning på 17
forskellige sprog, idet en stor del af vores frivillige er tosprogede. Det har
fra starten været en af Den Frie Rådgivnings styrker. Det første halvandet
år var der i alt 10 frivillige tilknyttet projektet. I 2015 var der i alt 85
frivillige tilknyttede i løbet af året.
Den Frie Rådgivnings frivillige har altid haft mange forskellige faglige
baggrunde, og Den Frie Rådgivning lægger vægt på, at vores frivillige
skal være generalister og være i stand til at løse mange forskelligartede
opgaver. Derfor har vi igennem årene haft frivillige rådgivere, som både
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har været socialrådgiver- og jurastuderende, men også selvstændige
erhvervsdrivende, pensionister, buschauffører, studerende indenfor
mellemøststudier, sociologi og meget andet. De frivillige rådgiver får en
grundig introduktion og oplæringsprocessen tilrettelægges den enkelte
rådgiver. Derudover afholdes der obligatoriske introduktionskurser, hvor der
arbejdes med redskaber for ”den gode samtale” og redskaber til praktisering
af hjælp til selvhjælp.
Der har altid været fokus på at skabe de bedste rammer for de frivilliges
engagement og fastholdelse i det frivillige arbejde i Den Frie Rådgivning.
Sociale arrangementer såvel som kurser, møder og oplæg med fagligt
indhold er blevet afholdt og afholdes jævnligt.
Dette har været medvirkende til, at mange frivillige har været glade for at
være frivillige i Den Frie Rådgivning.
”Det var egentlig meningen, at jeg kun skulle være der om
onsdagen, men jeg blev så bidt af arbejdet, at jeg næsten var
der hver dag. Jeg har også været frivillig andre steder, men der
er et helt fantastisk sammenhold hos Den Frie Rådgivning. (…)
Jeg blev så bidt af det, at jeg tænkte: ”Det er dét her, jeg vil
lave! Det er dét her, jeg brænder for!” Efter at have startet som
frivillig og blevet bevidst om, hvad jeg ville arbejde med her i
livet, gik jeg målrettet efter dét - og for nylig har dét resulteret
i en fuldtidsstilling inden for integration og rådgivning. Den
Frie Rådgivning har været med til at ændre mit liv.”
(Ali, tidligere frivillig rådgiver)

Heldigvis er det muligt enten at forblive frivillig i foreningen, når man ikke
længere har mulighed for at være rådgiver eller bare komme forbi og se til
rådgivningen engang imellem.
”Når man arbejder 37 timer, kan man ikke være frivillig rådgiver, så skal
man være frivillig i bestyrelsen eller sådan noget. Nu har vi lavet en oversigt
over ’godt netværk’, og hvis man er medlem af foreningen DFR, bliver man
selvfølgelig inviteret med til generalforsamlingen - og vi har altid tid til at drikke
en kop kaffe med vores frivillige, tidligere frivillige og gode venner af Den Frie
Rådgivning.”
(Karina Andersen, formand for Den Frie Rådgivnings bestyrelse)
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Hjælp til selvhjælp
Med udgangspunkt i Den Frie Rådgivnings vision og mission, er der altid
i rådgivningen blevet arbejdet med hjælp til selvhjælp. Rådgivningens
formål er ikke at være en servicestation, hvor brugerne kommer og
får rådgiverne til at løse deres problemstilling. Brugerne inddrages i
løsningen af problemstillingen, og efter endt rådgivning er målet, at
brugeren går fra rådgivningen med lidt mere viden om egen situation
eller om danske samfundsforhold.
”Det kan være svært med alle de blanketter, der skal
udfyldes. Vi arbejder efter princippet ’hjælp til selvhjælp’.
Hvis man hjælper lige så langsomt og forklarer teksten trin
for trin, går det som regel. Jeg sad en gang og hjalp en
mand på ca. 60 år med at udfylde en blanket. Han kunne
hverken finde hoved eller hale i det, der blev spurgt om. Nu
hjælper han andre ældre landsmænd, når de har det samme
problem. Det er da flot. Han hjælper jo i virkeligheden DFR.”
(Abdi, tidligere frivillig rådgiver)

Denne måde at arbejde på kan være udfordrende. Bestyrelsen har
derfor arbejdet med, hvordan hjælp til selvhjælp implementeres i den
daglige rådgivning. En tidligere praktikant og nu bestyrelsesmedlem
skrev speciale om hjælp til selvhjælp, hvilket resulterede i, at borde
og stole i rådgivningen blev flyttet, så bruger og rådgiver sidder ved
siden af hinanden i stedet for overfor hinanden. Dermed kan brugeren
se med på computerskærmen, eventuelt bruge telefonen og nemmere
blive inddraget i løsningen af sagen.
Desuden bliver de frivillige gennem introduktionskurser og møder
undervist i, hvad hjælp til selvhjælp kan være, og hvordan de bedst muligt
kan bruge det som metode i deres rådgivningsarbejde.
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Fremtiden
Fremtiden for en frivillig, social forening som Den Frie Rådgivning, der er
afhængig af at søge midler er jo altid usikker, da midlerne som oftest kun
gives for ét år af gangen. Vi håber dog på at kunne fortsætte mange år
endnu. Vi ser dagligt, at behovet for vores rådgivningstilbud eksisterer både ud fra antallet af henvendelser, og når vi hører, at brugerne er blevet
henvist til os af eksempelvis kommunale medarbejdere.

”Det kunne være interessant, hvis det var muligt at lave en beregning på, hvad
Odense Kommune har sparet på den tidlige indsats, som DFR har lavet. Jeg
tror, det har sparet mange sagsbehandlere for rigtigt, rigtigt mange timer med
misforståelser og forkert dialog. (…) Største udfordring for en forening som DFR
er, at have en økonomi der rækker ud over et enkelt år. Der bliver brugt enormt
mange ressourcer på at søge fondsmidler, og det ville skabe en del mere ro,
hvis man kendte økonomien 2-3 år frem i tiden. Det ville betyde meget at kunne
planlægge og at kunne gøre tilbuddet endnu bedre.”
(Erik Rasmussen, ungdomsskoleleder, UngNord)

Den Frie Rådgivning arbejder fortsat på forankring og fundraising. Derfor
søger Den Frie Rådgivning hvert år både kommunale puljer, statslige
puljer og private fonde. Som noget helt nyt forsøger Den Frie Rådgivnings
fundraising udvalg også at skaffe sponsorater såsom kaffe til vores brugere
og forplejning til vores fyraftensmøder.

”Hvis jeg skal se lidt ind i fremtiden og lufte noget af det, bestyrelsen har
talt om, er vi måske blevet så etablerede og gode, at vi kan begynde at
sælge noget af det, vi har udviklet. Det kan f.eks. være konferencer, hvor
andre kan blive klogere på det vi går og laver.”
(Damir Balalic, leder af Fritidsbutikken)

Statistik om Den Frie Rådgivning

Antal registrerede henvendelser
- 2015: 2050 henvendelser
- 2014: 1649 henvendelser
- 2013: 1524 henvendelser
- 2012: 1059 henvendelser

Antal frivillige
- 2016: 70*
- 2015: 85
- 2014: 50
*Tallet er kun gældende for perioden
januar-maj 2016 og derfor stadig
stigende ift. 2015

Diverse
- Gennemsnitlig tid pr.
henvendelse: 32 min.
- Flest henvendelser omkring:
Udlændingestyrelsen (619
henvendelser i 2015)

Antal brugere v. projekter
- Cykelskolen (2006-nu):
ca. 400
- PROP (2014-nu): ca. 36

Ud fra ovenstående faktabokse kan man se, at vi oplever forøgelse af
både henvendelser samt frivillige. Samtidig fremgår det også, at en
andel af vores brugere har gjort brug af vores andre tilbud, herunder
Cykelskolen for Kvinder og PROP.
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