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Velkommen til Den Frie Rådgivning
2014 har været et travlt år for Den Frie Rådgivning. Det, du sidder
med i hånden, er en samling af informationer om, hvad der er sket i
rådgivningen det seneste år. Vi er stolte af vores daglige arbejde og
glæder os til at dele det med andre gennem nærværende årsrapport.
Noget af indholdet vil være af særlig interesse for nogle læsere, andet for andre. Så tag det med dig, du har interesse i og kontakt os
gerne for en eventuel uddybning.
God læselyst!

Årsrapporten er tilrettelagt af Sara Malmos, Kathrine K. Bryld og
Dicte Dahl.
Layout af Kathrine K. Bryld.
En stor tak til alle, der har bidraget til årsrapporten!
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V I S I O N, M I S S I O N O G V Æ R D I E R
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HVEM ER DEN FRIE RÅDGIVNING?
Den Frie Rådgivning er en frivillig social
forening. Vores vision er et samfund af forskellige mennesker med lige muligheder.
Med visionen for øje er vores mission at
rådgive alle, der oplever behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres
ressourcer og handlemuligheder. Mange
af vores brugere har et lille netværk og
mangler eksempelvis sproglige ressourcer
til på egen hånd at løse hverdags-

relaterede problemstillinger. Problemstillinger, der hurtigt kan vokse sig uoverskuelige, hvis man ikke reagerer på dem. Vores
ønske er, at brugerne ved at få hjælp i
rådgivningen får frigjort ressourcer, som de
kan bruge til i højere grad at tage ansvar
for eget liv og deltage aktivt i samfundet.
Ud over rådgivning laver foreningen også
en række folkeoplysende aktiviteter, som
beskrives nærmere i denne årsrapport.

ORGANISATION
Ideen til Den Frie Rådgivning opstod i
Odense Kommune; ’Fritidsbutikken’ i
2006. Fritidsbutikkens medarbejdere oplevede et stort behov for rådgivning, der
strakte sig ud over deres arbejdsområde;
formidling af fritidstilbud til børn og unge.
I første omgang var rådgivningen et
et-årigt EU-finansieret projekt. Efterfølgende blev den til den frivillige sociale

forening, som vi kender i dag med en bestyrelse, en ansat daglig leder og en masse
frivillige. Beliggenheden i Fritidsbutikken
gav dog så god mening, at Den Frie Rådgivning er forblevet der, og samarbejdet er
blevet formaliseret i en partnerskabsaftale
med UngNord, som Fritidsbutikken
organisatorisk hører under.
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ØKONOMI
I 2014 fik Den Frie Rådgivning bevilliget penge fra

Servicelovens §18 - tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 		
200.000,00
Social- og integrationsministeriet, PUF puljen 			
250.000,00
Den A. P. Møllerske Støttefond						
225.000,00
I alt										675.000,00

BESTYRELSENS STRATEGIARBEJDE
I 2014 har bestyrelsen bl.a. beskæftiget
sig med det strategiske arbejde. Dette
blev skudt i gang i januar måned med
et bestyrelsesseminar, hvor vi gennem
Frivilligcenter Odense fik hjælp fra konsulent Henrik Baadgaard. På selve dagen
blev bestyrelsen indviet i det strategiske
arbejde, hvor der i fællesskab blev lavet
en strategisk analyse af Den Frie Rådgivning med en interessant analyse samt
udarbejdet en SWOT*-analyse anno 2014.
Disse blev brugt til at påbegynde arbejdet
med diverse handleplaner for 2014.
Efter generalforsamling i marts 2014 blev
bestyrelsen fornyet med nye medlemmer, og det blev vurderet, at de nye medlemmer skulle indvies i det påbegyndte
strategiske arbejde. Det resulterede i
endnu et bestyrelses seminar i september
2014. Vi besluttede på ny, at kigge på de
ovennævnte analyser og desuden udarbejde en PEST*-analyse. Ud fra dette blev der

udarbejdet en TOWS*-matrix, hvor
bestyrelsen foretog valg af de mest hensigtsmæssige strategiske tiltag viderefrem.
Disse blev yderligere konkretiseret i diverse handleplaner for følgende område:
• Pressehåndering
• Oprettelse af satellitrådgivninger
• Implementering af samtaleteknik
• Strategiskudvalg
• Igangsættelse af PROP
(privatøkonomisk oprydning)
• Fundraising
Med disse strategiske tiltag vil bestyrelsen
sikre videreudvikling af foreningens aktiviteter samt forsøge at sikre finansiering viderefrem.

*SWOT – Styrker, svagheder, muligheder og trusler
*PEST – Politiske-, økonomiske-, sociale & kulturelle- samt teknologiske faktorer
*TOWS – trusler, muligheder, svagheder og styrker; TOWS-matrixen er en overbygning på SWOT-modellen
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FORMANDSBERETNING
2014 har været et godt år for Den Frie Rådgivning. Foreningen har igen været i positivt udvikling. Først og fremmest tak til alle
vores engagerede frivillige, som har gjort
det muligt. Vi er stolte af at kunne sige, at
vi på nuværende tidspunkt er 51 frivillige.
Et af vores store fokusområder i løbet af
året har været ’hjælp-til-selvhjælp’. Dette
er bl.a. kommet til udtryk gennem et kursus, vi afholdte for de frivillige med temaet
’Den Gode Samtale’. Her blev rådgiverne
klædt på til at udøve en endnu bedre rådgivning med større fokus på hjælp til selvhjælp. Disse kurser vil vi tilbyde internt hvert
halve år til nye rådgivere, så vi kan vedblive
med at have fokus på at udvikle vores rådgivning. Se også afsnittet “Samtaleteknik”
samt “Hjælp til selvhjælp” side 16-18 for
mere information.
Igen i år har der været en stigning i antal
af henvendelser (side 10 statistik), heriblandt oplever vi en stigning af henvendelser fra borgere fra andre kommuner. De kommer med tunge sager som
familiesammenføring, hvilket tager meget
af vores tid i rådgivningen. Vi arbejder
på at kunne tilbyde kommunerne mobile rådgivninger og på den måde aflaste
hovedafdelingen. Endvidere har vi fået en
ny satellitrådgivning i Korsløkken i samarbejde med Korsløkkens boligsociale helhedsplan, som pr. 1. marts 2015 vil holde
åbent en gang om ugen.
Bestyrelsen har i 2014 arbejdet intensivt
med den strategiske udvikling af Den
Frie Rådgivning. Vi afholdte flere strategi- workshops i løbet af året, hvor der bl.a.
blev lagt fokus på både de mulige trusler
for foreningen, men også på, hvordan vi i

i endnu højere grad kan udnytte vores
styrker og muligheder.
University College Lillebælt har udfærdiget to rapporter om Den Frie Rådgivning.
Det har været en lang proces, som vi kan
bruge i vores videre arbejde med at gøre
rådgivningen endnu bedre.
En stor tak skal det også lyde til de ansatte
og praktikanterne for deres engagement i
2014. Tak til Marianne for hendes store engagement. Hun er nu gået på barsel, og vi
har i stedet budt velkommen til Sara Malmos. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne
takke alle vores samarbejdspartnere for
endnu et godt samarbejdsår. Vi glæder os
til videre samarbejde i 2015.
Med Venlig Hilsen
Mads Eriksen
Den Frie Rådgivning
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EN DAGLIG LEDER TAKKER AF
Det er med stor taknemmelighed for
mange gode meningsfulde år omgivet af
en flok ildsjæle i Den Frie Rådgivning såvel
som Fritidsbutikken, at jeg nu overdrager
stafetten som daglig leder i Den Frie Rådgivning. Som så mange andre - tidligere
frivillige som praktikanter - har jeg erfaret,
at Den Frie Rådgivning er et sted, man ikke
nemt forlader.
Jeg startede i 2006 som en del af det
første frivillige rådgiverteam, blev senere
praktikant da Den Frie Rådgivning varetog
Folkeoplysningen i Vollsmose og fik så den
ære at have Den Frie Rådgivning som min
daglige arbejdsplads fra 2008 til nu.
Jeg har gennem årene fået lov til at opleve,
hvordan foreningen og bestyrelsesarbejdet
er modnet med opgaverne; der er blevet
defineret værdier, skabt visioner og arbejdet målrettet for at skabe de bedst mulige
rammer for de øvrige frivilliges store engagement.
Arbejdet for at hjælpe udsatte borgere er
vokset i både omfang og kvalitet, hjulpet
godt på vej af gode samarbejdspartnere ikke mindst Fritidsbutikken og UngNord,
som praktiserede ’samskabelse’ længe før
det blev populært.
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Jeg takker af med en dyb respekt for
den store forskel en flok engagerede,
an-svarlige frivillige kan gøre i vores samfund. Og samtidig med en klar bevidsthed
om, at engagement trives bedst i gode
organisatoriske rammer. Mit ønske for Den
Frie Rådgivning er, at begge sider forsat må
kendetegne foreningens arbejde med at
virkeliggøre visionen om et samfund af forskellige mennesker med lige muligheder.
Med Venlig Hilsen
Marianne Stougaard
Tidligere daglig leder af Den Frie
Rådgivning
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DEN FRIE RÅDGIVNINGS KERNEOPGAVE
Den Frie Rådgivnings kerneopgave er
den personlige rådgivning i Fritidsbutikken på Camp U. Herudover er vi at finde
i satellitrådgivningerne i Påskeløkken,
Dianavænget og nu i 2015 også Korsløkken. Det er det arbejde, vi er sat i verden
for at udføre. Hjælpen er gratis og for
alle, der har brug for den. Rådgiverne er
behjælpelige med at finde løsninger på de
problemer, der kan opstå i hverdagen, sagt
lidt mere populært; ‘vi hjælper med alt, der
har med rudekuverter at gøre’.

Mange af vores brugere henvender sig
med spørgsmål omkring de breve, de får
fra det offentlige eller private firmaer, men
vores rådgivning begrænser sig ikke kun til
det. Vi udfører også hjælp af praktisk art,
når vi eksempelvis hjælper med at udfylde skemaer til ansøgning om enkeltydelser hos kommunen, familiesammenføring,
permanent opholdstilladelse, indfødsret
samt formidler kontakt til offentlige eller
private instanser.
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STATISTIK
Oversigt over henvendelser i Den Frie Rådgivning
Figur over emner
Andet
20%

Udlændingestyrelsen
21%

Sundhed/Sygdom
4%

Justitsministeriet
17%

Boligforeninger
5%

Private firmaer
15%
Statsforvaltningen
4%

Odense Kommune
16%

I 2014 havde Den Frie Rådgivning 1653 registrede henvendelser fordelt på 191 åbningsdage. Det giver et gennemsnitlig antal henvendelser pr. dag på 8,7. Størstedelen af henvendelserne drejer sig om Udlændingestyrelsen, Odense kommune og diverse økonomiske spørgsmål. “Andet” dækker over private firmaer, politi, forsikring m.fl.
Figur over lande
Øvrige lande
22%
Irak
38%

Andre arabisk
talende lande
7%

Somalia
33%

Størstedelen af de henvendelser vi får, er fra flygtninge og efterkommere med etnisk minoritetsbaggrund. “Øvrige lande” dækker over Bosnien, Serbien Pakistan, Sudan m.fl.
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BRUGERUNDERSØGELSE
I foråret og efteråret 2014 har vi lavet brugerundersøgelser for at måle tilfredsheden blandt
brugerne og måle vores indsats i forhold til hjælp til selvhjælp, i undersøgelsen deltog 78
brugere. Vi har brugt spørgskemaer på forskellige sprog med 4 spørgsmål og et kommentarfelt til yderligere kommentarer. Resultaterne fra de to brugerundersøgelser har vi slået
sammen og de ser sådan ud:
Har du fået svar på dit spørgsmål?
Delvist 3%
Nej 1%

Ikke svaret 1%

Hvor tilfreds er du med den rådgivning du fik?
Ikke svaret 5%
Tilfreds 10%

Meget tilfreds 85%
Meget tilfreds 85%

Ja 95%
Kan du gøre det selv næste gang?

Ikke svaret 9%

Ved du hvordan I fandt frem til løsningen?
Ikke svaret 1%

Ja 27%

Nej 36%
Delvist 28%

Ja 99%

Hvis nej, hvorfor?
• Jeg kan ikke så godt dansk, derfor vælger jeg at komme her til for at få den korrekte hjælp.
• Jeg kan slet ikke tale dansk og har behov for nogen der kan oversætte for mig.
• Jeg kan godt lide at komme i Den Frie Rådgivning, fordi der er en menneskelig hjælp at hente.
• Jeg kan ikke finde ud af at bruge computer/internet.
• Jeg kan ikke skrive.
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I N F O R M A T I O N S AK T I V I T E T E R U D E A F H U S E T
Vi opererer på flere forskellige platforme
for at udbrede vores budskab, og på den
måde nå vores forskellige målgrupper på
bedst mulig vis. Vi har tre målgrupper vi
gerne vil nå;
• Brugere
• Nye frivillige
• Samarbejdspartnere og
kommunale aktører
Vores hjemmeside, Facebook eller vores
flyers, er de platforme vi rammer vores
samarbejdspartnere og de kommunale
aktører bedst på. Både Facebook og
hjemmesiden opdaterer vi jævnligt, så de
forskellige aktører kan følge med i vores
hverdag og være opdateret på de nyeste
tiltag vi har i rådgivningen.

Desuden holder vi også oplæg på personalemøder, fyraftensmøder o.a. I rekrutteringen af nye frivillige har vi stor succes
med at møde dem personligt til arrangementer på de forskellige uddannelsessteder i Odense, såsom Den Social Højskole,
VUC, Syddansk Universitet, mv.
Når det kommer til vores brugere, er den
mundtlige kommunikation helt afgørende. Den personlige kontakt er vigtig i relationen til vores brugere. Den opnår vi
blandt andet, når vi er ude at holde oplæg
de steder, hvor vores målgruppe er.
Det betyder, at vi i løbet af året har en del
aktiviteter ude af huset. På næste side ses
en liste over de aktiviteter, vi har haft ude
af huset i 2014.

Netværksdag for integrationsaktører i Odense efterfuldt af en stand og oplæg om info om Den Frie Rådgivning
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AKTIVITETER

Januar, 6.

Oplæg om Den Frie Rådgivning for daværende social
og integrationsminister, Annette Wilhelmsen i
Dianavængets Medborgerhus

Februar, 27

Oplæg om Den Frie Rådgivnings tilbud på Sprog og
Praktik, Tietgens KompetenceCenter

Marts, 3.

Oplæg om Den Frie Rådgivnings tilbud på Sprog og
Praktik, Tietgens KompetenceCenter

Marts, 13.

Oplæg om Den Frie Rådgivnings tilbud på LærDansk

Marts, 18.

Oplæg på personalemøde i BorgerService om Den
Frie Rådgivnings tilbud

September, 1.

Oplæg Den Frie Rådgivnings tilbud på Sprog og
Praktik, Tiegens KompetenceCenter

September, 4.

Oplæg om Den Frie Rådgivnings tilbud på Sprog og
Praktik, Tietgens KompetenceCenter

September, 11.

Netværksdag for integrationsaktører, stand med info
og oplæg om Den Frie Rådgivning

September, 12.

Oplæg om Den Frie Rådgivnings tilbud på personalemøde Center for Familier og Unge, Vollsmose

September, 19.

Åbning af Community Center Vollsmose, stand med
info om Den Frie Rådgivning samt konkurrencer

September, 30.

Stand på Ungetemadag arrangeret af PIO Psyk Info
Odense

Oktober, 21.

Stand på Syddansk Universitet ang. rekruttering af
frivillige

Oktober, 28.

Oplæg om Den Frie Rådgivning og muligheden for at
blive frivillig, Center for Mellemøststudier, Syddansk
Universitet

November, 26.

Frivilligfestival Den Sociale Højskole, oplæg og stand
om muligheden for at blive frivillig

December, 5.

Oplæg på personalemøde i Socialcenteret, Odense
Kommune
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SAMARBEJDE MED SOCIALCENTERET
Grundet det store antal af nytilkomne
flygtninge til Odense Kommune har Den
Frie Rådgivning og Socialcenteret i Odense
Kommune indgået et samarbejde. Dette
samarbejde indebærer at Den Frie Rådgivning månedligt holder oplæg for nytil-

komne flygtninge under deres introduktionsforløb. Her præsenteres de for de
muligheder som Den Frie Rådgivning tilbyder. Samarbejdet mellem Socialcenteret
og Den Frie Rådgivning forsætter i 2015.

VIP-PRAKTIK MED CÆCILIE CRAWLEY
Hvert år i september koordinerer Frivilligcenter Odense VIP-praktik, hvor lokalpolitikere, embedsmænd og - kvinder samt
erhvervsledere har mulighed for at komme
i praktik i en frivillige social forening for en
dag.
Den Frie Rådgivning fik Cæcilie Crawley i praktik. Hun sidder i byrådet for socialdemokraterne, samt i Social- og arbejdsmarkedsudvalget, der er med til at
uddele §18 midler hvert år.
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Dagen startede med introduktion af
foreningen, og hvad vi laver ud over
råd-givning. Derefter sad Cæcilie med i
råd givningen for at se, hvilke konkrete
problemstillinger vores brugere kommer
med. Efterfølgende var hun meget imponeret over, hvor bredt vi kunne hjælpe
– med alt fra breve fra det offentlige,
digitalisering og diverse ansøgningsskemaer til kontakt til private firmaer.

ÅRSRAPPORT 2014
DIGITAL AWARENESS WEEK I UGE 44
I forbindelse med at digital postkasse blev
obligatorisk pr. 1 november 2014, havde
Den Frie Rådgivning særlig fokus på at
sikre, at alle brugere blev oplyst om og forstod betydningen af digital post.
Det er en endnu ikke afsluttet opgave, idet
der hele tiden kommer brugere, der har
brug for hjælp til hele det digitale univers,
men denne uge var der særlig fokus på at
hjælpe brugerne i forbindelse med oprettelse og brug af digital postkasse eller
søge om at blive fritaget.
I løbet af ugen var der opstillet en bod
foran indgangen til rådgivningen. Her blev
der gjort en stor indsats for at spørge ind
til brugernes viden om digital post og i
samme omgang hjælpe dem med at tjekke den eller udfylde en erklæring om fritagelse.
Flere af vores frivillige rådgivere er i 2014
blevet uddannet som digitale ambassadører, således at de har den fornødne
viden til at vejlede borgere og informere
de øvrige frivillige rådgivere.
Vi har udarbejdet PR materiale, der gennem tegneserier viser vigtigheden af
at kende til digital post og tjekke den
regelmæssigt i tilfælde af, at man skulle få
nogle vigtige breve tilsendt.
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SAMTALETEKNIK
I Den Frie Rådgivning har vi haft særlig
fokus på samtaleteknik i 2014. I den
forbindelse afholdte vi et kursus i
”Samtaleteknik - få struktur på samtalens
indhold, udvikling og afslutning” for alle
rådgivere og ansatte. Undervisningen stod
Tim Holmen Jensen fra Socialpsykologerne for. Kurset havde til formål at sætte
fokus på, hvordan man kan strukturere
rådgivningssamtalen, herunder sætte rammen for samtalen, afklare brugerens ønske
om hjælp, afdække brugerens problemstilling og identificere muligheder, valg og
konsekvenser af handlinger. Alt sammen
ud fra et princip om hjælp til selvhjælp.

Som rådgiver bruger man sig selv som
redskab i arbejdet med brugerne og
rådgivningssituationen, når der dannes
mål og rammer for samtalen. For at
blive bedre til vores kerneopgave som
rådgiver er det derfor vigtigt at skabe
overblik – både hos bruger og rådgiver.
Målet for kurset var således via en metode
at kunne sikre dette overblik i dagligdagen
i Den Frie Rådgivning blandt medarbejder
og frivillige. For at kunne opfylde denne
målsætning, skal Den Frie Rådgivning sikre
at grundlaget for rådgivningen er fyldestgørende. Dette gøres gennem følgende
målsætninger:

Sikre at rådgivningen sker i overensstemmelse med brugerens ønsker, behov og forudsætninger.
Hjælpe brugeren til at sætte ord på og forstå egne behov, udfordringer og
ressourcer, så han/hun føler sig styrket.
Skabe en ramme for udvikling, som er tryg og motiverende.
Sikre ejerskab og hjælpe brugeren videre gennem hjælp til selvhjælp.
Fasemodellen kan ses på næste side.
Målsætningerne kan og skal opnås igennem modellen, men med følgende for øje,
når man eksekvere den:
• Aktiv lytning, indlevelse og
anerkendelse
• Samtalestyring, samt åben og
autentisk kommunikation
• Værdsættende samtaler
• Løsningsfokuserede spørgsmål
Det er vigtigt at fasemodellen ikke udføres
slavisk og mekanisk uden øje for det menneske, man sidder overfor.
Det er derfor vigtigt, at Den Frie Rådgivning ikke blot henviser til modellen,
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men også får kommunikeret, at det medmenneskelige perspektiv er en forudsætning for en god og vellykket samtale.
Fasemodellen fungerer som et visionært
skema, der også kommer med forslag til
spørgsmål, man kan stille. Skemaet er tilpasset rådgivningen og er derfor ikke i sin
oprindelige form. Således kan Den Frie
Rådgivning sikre, at både nye og gamle
rådgiver kan følge den samme procedure
og derved en ensartethed i rådgivningen.
Dette skaber tryghed blandt rådgiverne,
der har mulighed for at støtte sig til
modellen i rådgivningssituationen med
brugeren. Her igennem øges Den Frie
Rådgivnings integritet overfor frivillige,
brugere og offentligheden.

ÅRSRAPPORT 2014
FASER I SAMTALEN
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HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Bruger og rådgiver sidder her ved siden af hinanden, for på den måde kan brugeren aktivt være en del af processen.

IDen Frie Rådgivning arbejder vi meget
bevidst med hjælp til selvhjælp. Det gør
vi bl.a. ved at italesætte hjælp til selvhjælp blandt de frivillige, fx til fyraftensmøder. Det giver mulighed for, at de
frivillige hver især reflekterer over og sætter
ord på, hvordan de ser hjælp til selvhjælp.
Diskussionerne er både med til at skabe bevidsthed om hjælp til selvhjælp og med
til at skabe debat om, hvordan vi kan inddrage brugerne bedst muligt i at løse egne
problemstillinger med udgangspunkt i den
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enkeltes formåen. Når en bruger præsenterer en problemstilling, gør vi os umage
med at holde ham eller hende involveret
gennem hele forløbet. Dette kan være ved
at forklare sammenhænge og betydninger
eller ved at opfordre brugeren til at taste
oplysningerne på computeren når fx et
skema skal udfyldes. Ved at inddrage brugeren i at løse problemstillingen, styrkes
og bekræftes brugerens egne færdigheder. Således bliver han eller hun klædt på
til at klare lignende situationer i fremtiden.
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NISREENS HISTORIE
”Næst efter Allah, er I dem der har hjulpet mig mest”.
Sådan udtrykte Nisreen sin taknemmelighed, da hun efter et langt sagsforløb endelig stod med den fulde
forældremyndighed over sine børn.
Nisreen er anonymiseret, og det er derfor
ikke hendes rigtige navn.
Nisreen opsøgte Den Frie Rådgivning
første gang i 2010. Hun ønskede hjælp til
at forlade sin mand pga. af vold i ægteskabet. Oprindelig fik hun humanitært
ophold i Danmark, og talte kun meget
lidt dansk, da hun kom første gang. Hun
var altså et menneske med nogle svære
psykiske problemstillinger, men med en
meget fast vilje til at tage ansvar for sit
eget liv.
Vi hjalp hende med at undersøge mulihederne for skilsmisse hos politiet, aftalte
et møde på et krisecenter, samt eventuelle
konsekvenser for hendes og familiens opholdstilladelser hos Udlændingestyrelsen,
hvis hun valgte at blive skilt.
Men at flytte fra sin mand var en meget
alvorlig beslutning for hende og samtidig risiko for at miste hele sit spinkle netværk i Danmark, som desuden anbefalede
hende at blive sammen med sin mand.

Nisreen fik derfor ’kolde fødder’, kom ned
i rådgivningen og fortalte, at hun alligevel
ikke skulle have vores hjælp. Herefter så vi
hende ikke i flere år. Men hun kom igen,
fast besluttet på at nu skulle det voldelige
ægteskab slutte, og vi hjalp hende derfor
med at søge om skilsmisse. Da den sag
var overstået, ønskede hun at få den fulde forældremyndighed over børnene, da
hendes eksmand ikke ville skrive under
på dokumenter, der gjorde det muligt for
dem, at søge om dansk statsborgerskab.
Dette krævede en god advokat, som vi
hjalp Nisreen med at finde. Nisreen vandt
sagen om forældremyndighed i byretten,
men manden ankede sagen til landsretten.
Her vandt hun også sagen.
Nisreen gik altså fra et voldeligt ægteskab til at være fraskilt kvinde med den
fulde forældremyndighed over sine børn.
Da disse ting endelig kom på plads, havde
hun et sidste ønske:
”Hvis I så kunne hjælpe mig med at finde
et danskkursus, ville jeg blive meget glad”
Hun har nu overskud til at gå til dansk,
hvilket betyder, at der er mange ting, hun
har et bedre grundlag for at forstå. Det
bliver nemmere for hende at finde et job,
og hun kan desuden være mere tilstede i
forhold til sine børn.
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PROJEKTER
CYKELSKOLE FOR KVINDER
I 2014 afholdte Fritidsbutikken og Den
Frie Rådgivning igen Cykelskole for kvinder både i foråret og i efteråret. Der var
i alt 51 kvinder tilknyttet cykelskolen i
løbet af året - 22 i foråret og 29 i efteråret.
Der blev hvervet 6 frivillige medhjælpere
til forårets cykelskole, hvoraf kun 1 af disse
i forvejen var frivillig i Den Frie Rådgivning.
I forhold til forårets cykelskole er der
sket en række ændringer både i forhold til de fysiske rammer og organiseringen. I foråret holdte cykelskolen som
sædvanlig til på Færdselsskolen, men da
denne desværre blev nedlagt, blev det
bestemt, at det var mest hensigtsmæssigt at flytte cykelskolen til Camp U.
Undervisning og træning i efteråret foregik
derfor bagved Camp U og i Community
Center Vollsmoses lokaler.
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Tidligere praktikant i Den Frie Rådgivning, Ida Eriksen er blevet ansat som
studentermedhjælper til at varetage
cykelskolen i stedet for den mangeårige
ansatte instruktør og politibetjent,
Frantz Brandt. Frantz er dog stadig tilknyttet cykelskolen som frivillig.
De nye omgivelser for cykelskolen gav
en række udfordringer, hvilket også
uheldigvis resulterede i et grimt styrt for en af
deltagerne. På baggrund af erfaringerne
og ikke mindst evalueringerne fra efteråret
er en række nye tiltag blevet udarbejdet,
så foråret 2015s cykelskole er bedre rustet
til de nye omgivelser, og sikkerhedsudstyret er blevet opgraderet. Deltagernes
evaluering fra 2014 viser dog, at der, de
nye omgivelser til trods, stadig var stor
tilfredshed med cykelskolen, og de med
grundlag for fortsat at afholde cykelskole
i 2015.
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Cykelskolen har i løbet af 2014 modtaget en række donationer heriblandt cykelhjelme fra
University College Lillebælt, sikkerhedsveste samt knæ og albuebeskyttere fra 3FGops og
en 3-hjulet cykel fra en privat person. Desuden har en ansøgning til Dronning Margrethe
og Prins Henriks Fond resulteret i en donation på 10.000 kroner til foråret 2015s cykelskole.
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PROP - PRIVATØKONOMISK OPRYDNING
PROP er et projekt under Den Frie Rådgivning som et supplement til den ordinære rådgivning. Projektet skal hjælpe
til oprydning af dårlig økonomi, så familier
ikke ender i en gældsspiral med ubetalte
regninger og en usikker dagligdag, hvor
indkøb af mad kan være en udfordring,
eller økonomien bliver en hindring for at
deltage i sociale aktiviteter og fritidsinteresser. Brugerne skal lære om og opnå
forståelse for økonomi og budgetlægning,
så de får overskud i deres liv og ro til at
blive gode rollemodeller over for deres
børn og netværk.
Rådgivning gennemførte i 2014 et pilotprojekt, hvor Annette Demant stod for
gennemførelse af forløb, udvikling af projektet samt et omfattende researcharbejde,
der indebar undersøgelse af efterspørgsel,
mulighed for samarbejde mv. I 2015 har vi
fået tildelt midler fra Odense Kommunes
§18 Udviklingspulje til at gennemføre
PROP, og vi arbejder på fortsat forankring.
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PROP tilbyder borgere med manglende
overblik over deres privatøkonomi et 6
måneders rådgivningsforløb, hvor der
bliver arbejdet med hjælp til selvhjælp,
motivation og hvor målet er at give brugerne en større forståelse og tage ansvar
for egen økonomi.
Målet er, at brugerne undgår at blive
dårlige betalere og på sigt får frigivet ressourcer, de kan bruge til at tage hånd om
deres liv, deltage aktivt i samfundet og
videregive gode eksempler til deres børn
om sund økonomiførelse.
Gennem projektet vil målgruppen indgå
i et koordineret forløb, hvor brugeren vil
møde den samme rådgiver fra gang til
gang, som hjælper den enkelte med at skabe overblik over egen økonomi, lægge et
budget, lave realistiske afdragsordninger
og forholde sig til et månedligt rådighedsbeløb. Derudover vil der blive talt om låntyper og konsekvenser af forbrugslån.
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DIN FRITID - DIN FREMTID
Den Frie Rådgivning har i 2014 arbejdet videre med vores projekt Din Fritid
– Din Fremtid, hvor vi har fokus på unge
isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har gennem workshops
på ungdomsuddannelser oplyst om fordelene ved et aktivt fritidsliv, og hjulpet
unge kvinder ind i en fritidsaktivitet.
Vi tror på, at de unge kvinder, gennem et
aktivt fritidsliv, tilegner sig et netværk, samt
får styrkede kompetencer på længere sigt.
Vi har dog måtte indse, at vejen ind til
ungdomsuddannelserne var for svær.
Ønsket for 2014 var, at afholde 10 workshops på ungdomsuddannelser, men vi
nåede kun op på 4. Dette har ikke været
tilfredsstillende, til trods for at vi oplevede
en stor begejstring for de workshops vi afholdte.

Oplæg på Syddansk Erhvervskole.

Gennem det sidste år, har vi været støttet
økonomisk af Den A. P. Møllerske Støttefond, og har fået konsulentbistand af
Socialt Udviklingscenter.
Da vi ikke har opnået vores resultat
kriterier, har vi i samarbejde med Den
A.P. Møllerske Støttefond og SUS
besluttet,
at
nedlægge
projektet,
idet fonden ikke ønskede at støtte et
projekt, der kun opnåede 4 oplæg.
Det har været en svær beslutning, men vi
er glade for at kunne fokusere på vores
kerneopgave, rådgivningen, og udvikle
den. Inden projektets afslutning ultimo
februar 2015, nåede vi at holde ydere
ligere 4 oplæg.

Oplæg på studieintroducerende kursus til pædagoguddannelsen

Oplæg for Ungdomsakademiet på
Camp U
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FRIVILLIGHED
Alle vores frivillige er med til, at Den Frie
Rådgivning overhovedet kan eksistere.
Med deres kæmpe engagement er de hver
uge med til at hjælpe en masse mennesker. Men for at gøre vores rådgivere endnu
bedre og endnu mere motiverede, har vi
2014 afholdt en række forskellige arrangementer af både faglig og social karakter.
Mange har en fast dag i rådgivningen,
hvilket betyder, at de ikke møder de andre
rådgivere, der er der andre dage.
Fælles fyraftensmøde med beboerrådgivere

Det er vigtigt for os, at de frivillige oplever en sammenhængskraft og kender
hinanden, hvilket vi bl.a. bruger vores
fyraftensmøder til. Her er der ofte et fagligt
indlæg på programmet, inden der er fællesspisning og tid til snak om alt muligt
andet end rådgivningen. Her bliver der
skabt netværk på tværs. Desuden er det
muligt for de frivillige at indgå i forskellige
netværk, der er i Odense.
På næste side ses en liste over de aktiviteter, der har været for de frivillige i
2014 – både internt og eksternt.
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fra Vollsmosesekretariatet og Retshjælpen
Vollsmose

Juleafslutning blandt foreningens frivllige
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TILBUD TIL FRIVILLIGE

Februar, 25.

Fyraftensmøde med kollegial supervision

Marts, 12.

Generalforsamling inkl. oplæg v. Hjørdis om sit speciale med afsæt i Den Frie Rådgivning

Marts, 22.

Kursus i Den svære samtale i et interkulturelt perspektiv, ved Fritidsvejledning uden grænser

Marts, 27.

Netværksmøde under Rotoract om den coachende
samtale

April, 8.

Fyraftensmøde om digital post / rådgiverne bliver
uddannet som digitale ambassadører

August, 8.

Sommerfest i UngNord

August, 29.

Sommerfest i Den Frie Rådgivning med oplæg ved
Grænseforeningens dialogkorps

September, 16.

Fælles fyraftensmøde med beboerrådgivere fra Vollsmosesekretariatet og Retshjælpen Vollsmose

September, 19.

Åbning af Community Center Vollsmose

September, 23.
September, 25.

Uddannelse af digitale ambassadører

Oktober, 21.

Fyraftensmøde – kollegial supervision

Oktober, 22.

Oplæg om PTSD hos Dansk Flygtningehjælp

Oktober, 29.

Kursus i forandringsteori i samarbejde med Fritidsbutikken

November, 15.

Kursus i samtaleteknik, internt kursus for Den Frie
Rådgivning

November, 21.

Julefrokost UngNord

December, 15.

Juleafslutning Den Frie Rådgivning / fyraftensmøde
om faser i samtalen

Uddeling af Odense Kommunes Ildsjælepris

Øvrig frivilligpleje:
Invitation til kollegial supervision som del af kontorets ugentlige koordineringsmøder ca. hver anden måned. Plus individuelle kollegial supervisionsmøder.
Flere af foreningens frivillige har desuden deltaget i kurser under Uddannelsespuljen, arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
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FRIVILLIG MOHAMMED EID
Mohammed Eid
Frivillig siden oktober 2014
Negot-arabisk
Hvorfor startede du som frivillig?
Jeg har altid haft planer om at udføre
frivilligt arbejde, men havde bare ikke tid
til det pga. studiet og fritidsjob/interesser.
Jeg mener, at enhver borger skal leve op til
rollen som aktiv borger, og er derfor etisk
forpligtet til at udføre frivilligt arbejde.
Frivilligt arbejde er lige med menneskelige interaktioner dvs. socialisering og socialisering skaber en helhed i et samfund.
Udover det, så har jeg selv været flygtning
engang, og jeg ved hvor vigtigt det er, at
få hjælp og rådgivning til at komme i gang
i systemet.
Hvad giver det dig at være frivillig?
Man får meget ud af et være frivillig
synes jeg. Man tilegner sig viden på
mange områder såsom udlændingeloven, visumansøgningerne, udbetalingsproblematikkerne osv. Dernæst så giver
frivilligt arbejde muligheden for at skabe
netværk og kontakter. Frivilligt arbejde
giver også mulighed for menneskelige relationer, hvilke er vigtigt da et menneske
er et socialt væsen. Man møder og interagerer med forskellige spændende mennesker med forskellige sager. Vigtigst af
dem alle er følelsen af, at man har gjort en
forskel.
Hvilke grunde er der til at blive frivillig?
Hvis man vil være aktiv i samfundet
skal man, gøre en forskel for de socialt
belastede, styrke integrationsprocessen,
møde nye mennesker eller få viden på nye
områder. Der er mange grunde til at være
frivillig, men vigtigst af dem alle, og som
sagt i starten, er at forstærke medborgerskab i samfundet.
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Er der en oplevelse, du særligt husker?
Der er rigtig mange oplevelser, men jeg
har desværre tavshedspligt. Hvis jeg skal
nævne en uden at bryde tavshedspligten,
så var det nok da jeg skulle hjælpe en
borger, der havde problemer med en
masse regninger. Inden jeg kontaktede
myndighederne, bad jeg om hans sygesikringskort og så opdagede jeg, at det
var hans fødselsdag i dag. Jeg sagde
tillykke til ham, men han var ikke selv klar
over det. Han havde så travlt, at han ikke
kunne huske sin egen fødselsdag. Han
prøvede at redde den ved at sige. “Man
skal ikke fejre at ens liv bliver et år mindre”.
Hvilke tilbagemeldinger får du fra brugerne?
Jeg føler virkelig, at vi gør en forskel, når
jeg hører på borgernes tilbagemeldinger.
De har tillid til os, og de er meget taknemmelige.
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AKTIVITER 2015
TILBUD OM MOBILRÅDGIVNING

Vi har i 2014 oplevet en stigning i henvendelser fra andre kommuner end Odense.
Henvendelsernes karakter er forskellige,
men der er dog en hovedvægt af ofte komplicerede familiesammenføringssager. Vi
vil rigtig gerne hjælpe, og for ikke at skulle
afvise nogen borgere, har vi udarbejdet et
tilbud om mobilrådgivning til omegnskommunerne. Vi arbejder i 2015 på at etablere
partnerskaber med kommunerne på Fyn,
så vi kan udbrede Den Frie Rådgivnings
tilbud til andre end Odenses borgere.
INFORMATIONSKASSE

Vi forsøger hele tiden at udvikle Den
Frie Rådgivning, så det giver den bedste oplevelse for brugeren og for de
frivillige rådgivere. I den forbindelse har
vi fået et større lokale, som brugerne
kan benytte som venteværelse. Samtidig
har vi indført en informationskasse, hvor
man henvender sig om sin sag og særlige
ønsker eksempelvis, hvis man har behov for
arabisk tolk. Vi håber, at dette vil skabe
en større ro og effektivitet i forhold til den
enkelte rådgivningssituation.
INTRODUKTIONSKURSUS

I forbindelse med det ekstra fokus, vi
havde i 2014, på samtaleteknik, tilbyder
Den Frie Rådgivning nu to gange årligt,
i april og november, introduktionskursus
for nye rådgivere. Vi ønsker at skabe en
fælles ramme for, hvordan vi møder brugerne og dermed kan levere en mere
ensartet oplevelse for dem, der opsøger
Den Frie Rådgivning. Der tages udgangspunkt i figuren ’faser i samtalen (s.
17)

SATELLITRÅDGIVNINGER

Udover vores faste base i Vollsmose har vi
etableret satellitrådgivninger i to af byens
andre udsatte områder; Påskeløkken
siden 2009 og Dianavænget siden 2011.
Her kommer vi en gang om ugen og
indgår som et supplement til det arbejde,
der bliver udført her i forbindelse med
de boligsociale helhedsplaner. Vi samarbejder gennem satellitrådgivningerne
med henholdsvis den boligsociale
helhedsplanen
i
Dianavænget
og
Risingplanen. I 2015 har vi også etableret
et samarbejde med den boligsociale
helhedsplan i Korsløkken, hvor vi hver
tirsdag fra 10.00 til 13.00 sidder og
hjælper borgere i lokalområdet og også
her indgår som et supplement til Korsløkkens andre tilbud.
NYE UDVIDET ÅBNINGSTIDER

Da vi som sagt oplever en stadig til
strømning af borgere til rådgivning, har
vi valgt at udvide åbningstiderne med en
time ekstra hver torsdag.

Åbningstider
Mandag til onsdag

12.00-15.00

Torsdag		

11.00-17-00

Fredag		

Lukket
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Du kan læse mere om vores arbejde på vores hjemmeside
www.dfr-odense.dk eller på www.facebook.com/denfrieradgivning.
For kommentarer eller spørgsmål til årsrapporten eller vores
arbejde i øvrigt, kan daglig leder Sara Malmos kontaktes:
Den Frie Rådgivning
v/ Fritidsbutikken, Camp U
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf: 63750856 / Mobil: 21327236
Email: leder@dfr-odense.com

