Den Frie Rådgivning og fundraising
Den Frie Rådgivning er en uafhængig frivillig social forening, der ikke
får noget fast økonomisk tilskud fra Odense Kommune eller andre
aktører. Dette betyder, at vi hvert år skal søge nye midler hjem for at
sikre vores overlevelse. Den Frie Rådgivning er derfor ”i live” et år af
gangen, og derfor går meget af vores tid med fundraising.
Fundraising er mange forskellige ting, og i Den Frie Rådgivning arbejder
vi med fundraising på flere forskellige måder.
Fundraising til drift er en af de vigtigste arbejdsområder for administrationen og bestyrelsen i Den Frie Rådgivning, da vi er afhængige
af at skaffer midler hvert år for at sikre, at vores ansatte kan forblive
ansatte. Vi har pt. en daglig koordinator på 32 timer om ugen, og 3 studentermedhjælpere på hhv. 8, 10 og 16 timer om ugen. De ansatte spiller
en kæmpe rolle i at sikre den daglige drift, og uden dem ville det være
umuligt at sikre en god og lødig rådgivning til vores brugere.
Derfor søger vi hvert år minimum 2 puljer; Odense Kommunes
§18-pulje, der støtter frivilligt socialt arbejde og Socialstyrelsens PUFpulje, der også støtter frivilligt socialt arbejde. Indtil videre har vi været
heldige at få støtte hvert år, dog ikke det hele ansøgte beløb, hvilket også
har været medvirkende til, at vi har været nødsaget til at nedsætte vores
koordinators arbejdstid fra 37 timer til 32 timer om ugen. Vi er dog
al-drig sikre på at få tilskud fra disse to puljer, hvilket altid er nervepirrende.

Har du lyst til at være med?
Synes du, at fundraising er spændende?
Den Frie Rådgivning har et fundraisingudvalg, der arbejder med sponsorater og lignende – kontakt Karina på formand@dfr-odense.com,
hvis du synes det kunne være sjovt at være med i.
Hvis du sidder med lysten til at sponsorere kaffe, snacks eller lignende
– så kontakt også Karina på formand@dfr-odense.com
– alt har interesse og alt hjælper!

Derudover arbejder vi med fundraising i form af sponsorater; Den Frie
Rådgivning har få midler, og derfor er vi afhængige af sponsorater til
vores frivillige og brugere. Det kan eksempelvis være kaffe til brugerne,
kaffekopper, frugt og snacks til de frivillige mv.
Hvad sker der hvis vi ikke får pengene?
Der er mange ansøgere til de to nævnte puljer, og hvis Den Frie Rådgivning af forskellige årsager ikke får de ansøgte beløb, vil det betyde, at vi
bliver nødt til at opsige vores medarbejdere. Vores daglige koordinator
spiller en stor rolle i at sikre den daglige drift, ved at rekruttere frivillige,
opkvalificere frivillige, sørge for at vagtplanen er opdateret og naturligvis sikre daglig sparring til de frivillige rådgivere, der er på vagt, således
at vores brugere får den rigtige hjælp og rådgivning. Derudover er den
daglige koordinator den egentlige ansvarlige for driften i dagligdagen og
tilbyder også sparring og supervision til de ansatte studentermedhjælpere og praktikanter.
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