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Velkommen
Kom bare ind!

Velkommen til
Den Frie Rådgivning
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Velkommen til Den Frie Rådgivning
Vi er stolte af at kunne præsentere jer læsere for
denne første udgave af en egentlig årsrapport
fra Den Frie Rådgivning. Her har vi samlet en
masse information om vores arbejde i 2013 og
de forskellige metoder, vi bruger i vores daglige
arbejde. 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!

Velkommen til Den Frie Rådgivning
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Hvem er Den Frie Rådgivning?

Værdigrundlag

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 hverdagsrelaterede 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. Udover rådgivning laver foreningen
også en række folkeoplysende aktiviteter, som
beskrives nærmere i denne årsrapport.

Den Frie Rådgivning er uafhængig af religiøse og
partipolitiske interesser. Vores arbejde bygger på
et værdisæt, som vi bestræber os på at have med i
alt, hvad vi gør:
• Mangfoldighed: Vi værdsætter forskelle i
alder, køn, uddannelse, etnicitet, kultur, sprog,
tro og holdninger – ikke mindst blandt vores
frivillige.
• Respekt: Vi arbejder for gensidig respekt og
tillid mellem vores brugere og frivillige.
• Ansvar: Vi tror på, at alle har et personligt
ansvar for eget liv og et fælles ansvar for lige
muligheder.
• Frivillighed: Vi bygger på et åbent og frivilligt
møde mellem vores brugere og frivillige.

Organisation og historik
Ideen til Den Frie Rådgivning opstod i Odense Kommunes ’Fritidsbutikken’ i 2006, da Fritidsbutikkens
medarbejdere oplevede et stort behov for rådgivning, der strakte sig ud over deres arbejdsområde, som
var fritidstilbud til børn og unge. I første omgang var rådgivningen et etårigt EU-finansieret projekt som
efterfølgende blev til den frivillige sociale forening, som vi kender i dag med en bestyrelse af frivillige og
en ansat daglig leder. Beliggenheden i Fritidsbutikken gav dog så god mening, at Den Frie Rådgivning er
forblevet der, og samarbejdet er blevet formaliseret i en partnerskabsaftale med Rising Ungdomsskole*,
som Fritidsbutikken organisatorisk hører under.

Rising Ungdomsskole/
Fritidsbutikken
Partnerskabsaftale

Bestyrelsen
Arbejder med strategi og
udvikling af foreningen

Administration
Daglig leder
Praktikanter
Studentermedhjælper
Øvrige medarbejdere

Udvalg
Forskellige udvalg under
Den Frie Rådgivning

* Rising Ungdomsskole ændrer per 1. august navn til UngNord
Velkommen til Den Frie Rådgivning
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Økonomi
I 2013 fik Den Frie Rådgivning bevilliget penge fra:

Servicelovens §18 - tilskud til frivilligt socialt arbejde 2013			
200.000,00
Social- og integrationsministeriet, PUF puljen					
250.000,00
Social- og Integrationsministeriet (Partnerskabsaftale)				
200.000,00
I alt 													650.000,00

Hilsner fra Damir
Den Frie Rådgivning er et stort aktiv for Rising
Ungdomsskole og Fritidsbutikken. Foreningens
frivillige, ansatte og ikke mindst praktikanter
anses af vores personale for at være ”en del
af familien”. Den Frie Rådgivnings mission,
vision og målsætninger går hånd i hånd med
Rising Ungdomsskoles og Fritidsbutikkens
værdigrundlag og målsætninger til gavn for
de mange borgere i Vollsmose og omegn. Det
frivillige engagement og entusiasmen beriger
arbejdsmiljøet og kulturen i Fritidsbutikken i
meget høj grad; der er altid meget højt til loftet,
og konflikter er et ukendt begreb. Desuden er
det altid rart med friske øjne, som både kan
inspirere og se muligheder, men også undre sig
over de mindre hensigtsmæssige forhold, der
måtte være. Endelig skal det gode samarbejde
omkring Cykelskole for kvinder samt projektet,
Din Fritid - Din Fremtid, også nævnes – igen til
gavn for vores fælles brugere.
Med venlig hilsen

Damir Balalic

Damir Balalic, leder af Fritidsbutikken

Velkommen til Den Frie Rådgivning
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Hilsner fra formanden - på vegne af
bestyrelsen
2013 har været et godt år, der igen har budt på
en positiv udvikling af DFR på flere fronter. Vi har
i 2013 valgt at involvere de frivillige i de mere
driftsorienterede opgaver, ved i forlængelse af
bestyrelsen at danne mindre arbejdsgrupper,
hvor hver enkel kan blive stimuleret i forhold til
interesse. Her arbejder de frivillige med fundraising,
rekruttering og oplæring af nye frivillige og meget
andet, som I kan læse mere om her i Årsrapporten.
Dette har medført et større ejerskab til foreningen
og samtidigt givet det luksusproblem, at vi har en
venteliste med topmotiverede og ressourcestærke
frivillige.
Brugerhenvendelserne er også støt stigende,
hvilket indikerer, at der er et behov for den sociale
indsats, vi yder (se side 16 for statestik over
brugerundersøgelser). I 2014 har vi flere ting på
vej, som vil sikre, at Den Frie Rådgivning udvikler
sig i forhold til brugere og samfund. Jeg kan
kort nævne, at de fysiske rammer bliver ændret
for at muliggøre en bedre indsats i forhold til
Empowerment eller på dansk ”Hjælp til selvhjælp”.
Ydermere arbejdes der hen imod at optimere
flere af vores samarbejdsrelationer med Odense
Kommune og andre aktører.

Mads Eriksen

Bestyrelsen vil gerne takke vores samarbejds
partnere og ikke mindst de frivillige for et fantastisk
2013. Vi håber, at I vil være med til at fortsætte den
positive udvikling i 2014.
Med Venlig Hilsen
Mads Eriksen/formand
Den Frie Rådgivning

Velkommen til Den Frie Rådgivning

8

Årsrapport 2013

Hvad vi gør
9

Årsrapport 2013
Kerneopgaver

Sproglige kompetencer

Vores kerneopgave er den personlige rådgivning i
Fritidsbutikken på Camp U og i satellitrådgivningerne
i Påskeløkken og Dianavænget. Det er det arbejde,
vi er sat i verden for at udføre. Hjælpen er gratis og
for alle, der har brug for vores hjælp. I princippet
er vi behjælpelige med at finde løsninger på alle
de problemer, der kan opstå i hverdagen, og vi
plejer at sige, at vi hjælper med alt, der har med
rudekuverter at gøre. Mange af vores brugere
henvender sig med spørgsmål omkring de breve,
de får ind af døren fra det offentlige eller private
firmaer, men vores rådgivning begrænser sig
ikke til det. Vi udfører også hjælp af praktisk
art, når vi for eksempel hjælper med at udfylde
skemaer, formidle kontakt til offentlige eller
private instanser og ansøge om opholdstilladelse,
familiesammenføring og indfødsret.

Når brugeren ikke altid bliver i stand til selv at
kunne klare problemer, der ligner eller er identiske
med dem, de allerede har fået hjælp til at løse i
rådgivningen, skyldes det ofte sproglige barrierer.
Mange af vores brugere taler kun lidt eller slet intet
dansk, og selvom det i mange situationer godt kan
lade sig gøre at rådgive på dansk, er det i nogle
situationer nødvendigt, at rådgivningen foregår på
brugerens modersmål. En af Den Frie Rådgivnings
styrker er derfor, at vores rådgivere besidder store
sproglige kompetencer. Ud over dansk er nemlig
hele 17 sprog repræsenteret blandt vores frivillige.
I løbet af en uge vil det ofte være muligt at få hjælp
på de mest efterspurgte sprog og hvis ikke, er det
muligt at lave aftaler med den rådgiver, der taler
det pågældende sprog.

Hjælp til selvhjælp
Målet med rådgivningen er, at vores brugere
kan indgå i det danske samfund på lige fod med
andre borgere. Ved at rådgive, vejlede og oplyse
brugerne om det danske samfund hjælper vi dem
til i højere grad selvstændigt at kunne navigere i
det. Et af vores særlige indsatsområder i forhold
til målsætningen er hjælp til selvhjælp. Vi gør os
derfor umage med altid at involvere brugerne i den
konkrete problemstilling og forsøger at inddrage
dem i løsningen. Vi inddrager brugeren i det
omfang, den enkelte formår. Måske kan brugeren
selv føre pennen, når vi udfylder skemaer, eller
måske har brugeren selv et forslag til, hvordan
problemet kan løses. Når brugeren på den ene
eller anden måde involveres i løsningen af sin
egen problemstilling er han eller hun bedre rustet
til ideelt set selv at klare en lignende udfordring i
fremtiden.

Hvad vi gør

Vi taler 18 sprog:
• Dansk
• Engelsk
• Tysk
• Fransk
• Spansk
• Arabisk
• Somali
• Dari
• Urdu

• Bosnisk
• Tamilsk
• Kurdisk
• Kosovoalbansk
• Farsi
• Pakistansk
• Serbokroatisk
• Færøsk
• Vietnamesisk
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Imødekommer de behov, der opstår
I rådgivningen oplever vi, at mange brugere henvender sig med de samme problemstillinger. Derfor er vi
ekstra opmærksomme, når vi oplever en stigning i antallet af henvendelser inden for et bestemt område,
eller når der viser sig nye behov i rådgivningen, som udfordrer vores kompetencer. Vi vil gerne imødekomme
de behov, der opstår hos vores brugere, og vi vil gerne kvalificere vores frivillige, så vi altid yder den bedste
rådgivning - også når vi står over for nye udfordringer. I løbet af 2013 har vi særligt sat ind over for to
udfordringer i rådgivningen, nemlig papirrod og visum til Storbritannien.

Mappeoprydning
For nogle brugere kan det være svært at overskue at
holde orden på de breve, der kommer ind ad døren.
Det er både uoverskueligt for brugeren og besværligt
i rådgivningssituationen, fordi det tager tid at finde de
rigtige papirer og være sikker på, at alle de nødvendige
papirer er der, når de skal bruges. Derfor dedikerede
vi i efteråret en eftermiddag til papiroprydning.
Det foregik som et åbent hus-arrangement, hvor
brugerne medbragte deres papirer i mere eller
mindre uorden. Den Frie Rådgivning havde sørget for
at have mapper med faneblade klar, så vi i fællesskab
kunne sætte papirerne i orden i mapperne. På den
måde bliver det i fremtiden mere overskueligt for
brugerne dels at finde de papirer, de allerede har,
og dels at sikre, at nye papirer ikke bliver væk eller
drukner i nye papirbunker. Det bliver således langt
mere overskueligt for brugeren selv at holde styr på
og lettere for os, når vi i fællesskab med brugeren skal
finde de oplysninger, der er nødvendige for at løse en
given problemstilling.

Hvad vi gør
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Visum til UK
Gennem foråret 2013 lagde den daglige
administration mærke til, at der var en stigende
efterspørgsel på visumansøgninger til Storbritannien.
Det er i sig selv ikke usædvanligt. Derimod var der
usædvanligt mange problemer med at søge om
visum: Ansøgningsproceduren var langsommelig,
og informationer omkring vejledning til at udfylde
skemaet var meget mangelfulde. Det resulterede i
problematiske rådgivningssessioner til stor frustration
for både brugere og rådgivere. Derfor besluttede den
daglige administration at gennemføre et visumkursus
for interesserede rådgivere, der så ville blive udnævnt
til ”visumeksperter”. Når en bruger henvender sig
i rådgivningen med ønsket om at søge om visum til
Storbritannien, ser forløbet således ud:

Maryams historie
Vi mødte første gang Maryam i
rådgivningen i 2010. Hun var vendt
tilbage til Danmark efter en årrække
i udlandet og havde derfor mistet sin
danske opholdstilladelse. Resten af
familien var danske statsborgere. Her
begyndte en lang kamp for Maryam
for at få opholdstilladelse i Danmark.
Mens ansøgningsprocessen var i
gang, havde hun det, man kalder
processuelt ophold. Det vil sige, at
hun ikke havde ret til at arbejde, at
hun havde ret til nogle kommunale
ydelser på grund af børnene, men

Hvad vi gør

• Administrationen vurderer, om brugeren er
kommet i god tid, det vil sige minimum 2 måneder
før afrejse.
• Administrationen vurderer også, om der er
behov for sproglig ekspertise, det vil sige om der
skal tilknyttes en sprogkyndig rådgiver.
• Hvis vi vurderer, at brugeren er kommet i god
tid, fortæller vi brugeren, at han/hun vil blive
kontaktet af en visumekspert, og vi gør det klart,
hvilke dokumenter der er nødvendige for at
gennemføre ansøgningen.
• Administrationen kontakter visumeksperterne,
og den ekspert, der kan tiltræde hurtigst muligt,
får tildelt sagen.

ikke lægehjælp, og at hun stod
registreret i CPR som udrejst af
Danmark. Når man er alene med 5
børn under 18 år, er det et nærmest
umenneskeligt pres at leve under;
usikkerheden om hvorvidt det
vil lykkes at få opholdstilladelse,
uvisheden om børnenes fremtidige
skæbne, hvis det ikke lykkes, såvel
som en masse besvær for at få
hverdagen til at hænge sammen.
Maryam er siden kommet jævnligt
i rådgivningen for at få hjælp til at
håndtere den vanskelige situation
og den megen kommunikation med
myndighederne. Vi har hjulpet, hvor

vi kunne, og inddraget relevante
samarbejdspartnere, når det var
nødvendigt. I sommeren 2013
lykkedes det endelig for Maryam at
blive familiesammenført med sine
børn og få et CPR-nummer i Danmark.
Om den hjælp Maryam har fået i Den
Frie Rådgivning siger hun:

”Jeg er meget taknemmelig for
den hjælp, jeg har fået hos Den
Frie Rådgivning. Rådgiverne
har mødt mig med stor omsorg
og forståelse for min situation
og har hjulpet mig med mine
konkrete problemstillinger på
en meget professionel måde”.
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Din Fritid - Din Fremtid
Den Frie Rådgivning har fra 2010-2013 arbejdet
med unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund
i alderen 16-29 år. Projektet har vi kaldt ”Din Fritid
- Din Fremtid”, fordi vi gennem oplysning om
fordelene ved et aktivt fritidsliv og en håndholdt
indsats har hjulpet piger fra målgruppen ind i
aktiviteter, der er relevante for dem. Vi tror på, at
deltagelse i fritidsaktiviteter skaber netværk og er
med til at styrke de unge kvinders kompetencer på
længere sigt.
Baggrunden for projektet er en Partnerskabsaftale
om ungestrategier mellem det daværende
Integrationsministerium, Odense Kommune og en
række lokale aktører i Odense. Det er lykkedes os at
sikre finansiering fra Den A.P. Møllerske Støttefond
til en fortsættelse af projektet til og med 2016.
Vi har gennem projektet undersøgt begrebet
isolation, fået stor viden om fritidsmuligheder
for målgruppen, udviklet på metoder til at få
målgruppen ind i en fast aktivitet, afholdt oplæg,
haft piger i individuel vejledning og meget mere.
I projektet vil vi fremadrettet især fokusere på
oplægsdelen.

Vi stiller meget gerne vores viden på området til
rådighed og holder gerne inspirerende oplæg om
værdien ved et aktivt fritidsliv. Kontakt os for en
nærmere aftale.

Cykelskole for kvinder
Den Frie Rådgivning har i en årrække afholdt
cykelskole for kvinder i samarbejde med
Fritidsbutikken. Vi havde i 2013 mulighed for at
lave et forårs- og efterårshold for begyndere.
Flere af deltagerne på vores begynderhold
har efterlyst muligheden for at komme på et
fortsætterhold for at blive så sikre på en cykel, at
de vil kunne cykle i trafikken. Det var derfor med
stor glæde, at vi også kunne tilbyde det i efteråret.
Undervisningen er blevet varetaget af den
mangeårige cykelskoleunderviser og pensionerede
politibetjent, Franzt Brandt, som har fået god hjælp
af vores praktikanter såvel som en række frivillige.
Vi håber, at det vil lykkes os at finde midler til at
kunne fortsætte dette tilbud, så flere kvinder vil
kunne opleve glæden ved at cykle.

Sahar, tidligere cykelskole deltager
”Når jeg har lært at cykle, kan jeg cykle med mine
børn. Så kan vi cykle til svømmehallen”
Sahars søn:
”Det er virkelig sjovt når mor kan cykle. Men hun
falder altså stadigvæk. Så hun skal øve sig mere. Og
have sin egen cykel, så hun ikke skal cykle på min
storebrors”

Projekter
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Oplægsaktiviteter
Den Frie Rådgivning har i årenes løb opnået stor
viden på forskellige områder og stiller meget gerne
denne viden til rådighed for andre blandt andet
gennem oplæg
Frivillighed
I september holdt Den Frie Rådgivnings
daglige leder oplæg for en række boligsociale
medarbejdere i Odense. Temaet var arbejdet med
frivillige og Boligorganisatorisk Fællessekretariat
dannede rammen for arrangementet. Som der
kan læses mere om under afsnittet ”Frivillighed på
flere niveauer” har Den Frie Rådgivning gennem
årene fået stor erfaring i arbejdet med frivillige.
Vi er derfor glade for at kunne give den viden
videre til andre, der står overfor at skulle i gang
med at arbejde med frivillige eller oplever særlige
udfordringer i arbejdet – og samtidig hjælper det
os til selv at blive skarpere på vores egne metoder
i arbejdet.

stemmeboksen. Vi satte også fokus på, hvorfor det
er vigtigt at bruge sin demokratiske stemmeret,
og hvad by- og regionsråd egentlig bestemmer.
Undervejs blev oplægget mundtligt oversat til firefem forskellige sprog, så alle tilhørere kunne forstå
det.
Responsen fra tilhørerne var helt forrygende.
De stillede mange spørgsmål og deltog livligt i
debatten under og efter oplægget. Mange ville
også gerne høre om de enkelte kandidaters og
partiers politik. Vores oplæg var ikke et politisk
møde, men vi henviste i stedet til arrangerede
debatmøder og kandidatdueller i området, og
det var vores generelle indtryk, at de fleste
var meget mere interesserede i politik og i at
stemme, end de deprimerende prognoser om
valgdeltagelsen forudså. Oplægget gentog vi ugen
efter i Påskeløkkens Beboerhus. Også her var
interesserede borgere mødt op for at lytte, stille
spørgsmål og diskutere valget.

Kommunalvalgskampagne
Den 19. november 2013 var der valg til
kommunalbestyrelser og regionsråd. I den
forbindelse blev vi spurgt af personalet i det
multietniske værested for ældre, Mimers
Brønd, om vi ville holde oplæg forud for valget.
Proceduren omkring valg er ikke velkendt for alle,
og for mange, særligt ældre, med anden etnisk
baggrund er det ikke en selvfølge at stemme. Vi
bidrager meget gerne til folkeoplysning, og hvis
vi med vores indsats kunne være med til at banke
stemmeprocenten bare en anelse op hos denne
gruppe, ville vi være meget tilfredse.

Valg oplæg i Påskeløkken

Det første oplæg blev holdt i Mimers Brønd i
Bøgeparken. Her forklarede vi helt praktisk,
hvordan processen omkring valget foregår, fra
man modtager stemmesedlen, til den lægges i
Projekter
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Statistik
Oversigt over henvendelser i Den Frie Rådgivning i 2013:
Figur over henvendelser I Den Frie Rådgivning
Boligforeninger 6%
Økonomi 10%
Andet 41%

Statsforvaltningen 6%

Odense Kommune 18%
Udlændingestyrelsen 19%

Forklaring til figuren: I 2013 havde Den Frie Rådgivning 1524 registrerede henvendelser fordelt på 173 åbningsdage. Det giver et gennemsnitligt antal henvendelser pr. dag på 8,8. 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 arabisktalende lande 17%
Øvrige lande 22%

Somalia 33%

Irak 28%

Forklaring til figuren: Størstedelen af de henvendelser, vi får, er fra flygtninge og efterkommere med etnisk
minoritetsbaggrund.
”Øvrige lande” dækker over Bosnien, Serbien, Pakistan, Sudan m.fl.
Resultater 2013
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Brugerundersøgelse
I foråret og efteråret 2013 har vi lavet brugerundersøgelser for at måle tilfredsheden blandt brugerne og
måle vores indsats i forhold til hjælp til selvhjælp. Vi har brugt spørgsskemaer på forskellige sprog med 4
spørgsmål og et kommentarfelt til yderligere kommentarer.
Resultaterne fra de 2 brugerundersøgelserne har vi slået sammen, og de ser sådan ud:
Har du fået svar på dit spørgsmål?

Ja 94,9%

Ved du hvordan i kom frem til løsningen ?

Ja 84,8%

Resultater 2013
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Kan du gøre det selv en anden gang?

Ja 24,1%

De gennemgående begrundelser for at
brugeren ikke kan løse problemet selv en
anden gang er :
• Jeg er ikke så god til dansk
• Jeg kan ikke finde ud af IT
• Jeg kan ikke læse
• Jeg kender ikke reglerne

Nej 39,2%
Delvist 30,4%

Er du tilfreds med rådgivningen?

Meget tilfreds 86,1%

Resultater 2013
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Registreringssystem
I efteråret fik vi udarbejdet et nyt elektronisk registreringssystem på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os
med tidligere og mindre brugbare systemer. Nu har vi fået et simpelt system, der gør det muligt for os at videregive information mellem rådgiverne om konkrete sager, så vi sikrer en vis kontinuitet over for brugerne.
Derudover kan vi trække statistik på forskellige parametre og på den måde målrette vores opkvalificering af
de frivillige rådgivere. Nedenstående sag er et fiktivt eksempel.

Resultater 2013
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Frivillighed

Udvalg i Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivnings arbejde beror på frivillige
kræfter, og 2013 har været kendetegnet ved
stor udvikling på denne front. Både i antallet af
nytilkomne frivillige men også i en stigende lyst
blandt de frivillige til at engagere sig i den mere
driftsmæssige del af foreningens arbejde.

Mange af de frivillige, der i første omgang
tiltrækkes af rådgiverrollen får med tiden lyst til at
bidrage til andre af foreningens arbejdsområder.
Vi har derfor i 2013 nedsat en del forskellige
udvalg udover bestyrelsen, som vores frivillige
kan engagere sig i – også selvom de ikke sidder i
bestyrelsen. Og engagement, det er der! Der er
en imponerede beredvillighed blandt de frivillige
til at påtage sig ekstra opgaver og være med til at
udvikle Den Frie Rådgivning. De enkelte udvalg
er selvkørende og arbejder med de ideer og
emner, som arbejdsgrupperne finder relevante og
interessante, eller som bestyrelsen har stukket ud.
Hvert udvalg har en tovholder, der også er ansvarlig
for at melde tilbage til bestyrelsen, som så samler
’trådene’.

I rådgivningen har vi oplevet en stigning i antallet
af henvendelser, som heldigvis er matchet af
tilgangen af frivillige. Ved udgangen af året var i
alt 33 af de frivillige tilknyttet som rådgivere, nogle
med fast vagt, andre som afløsere og en lille del
på studieorlov. Vi har derfor forsøgt at have 3-4
rådgivere på hver vagt. Det gør også rådgivningen
mindre sårbar i tilfælde af sygdom.

Nedenfor er en oversigt over de arbejdende udvalg,
vi har haft i 2013.

Bestyrelsen

Arbejder med strategi og
udvikling af foreningen

Fagligt udvalg
planlægger og afholder
fyraftensmøder
og kurser

Fundraising
arbejder med
fundraisingprojekter
og sponsorater

Rekruttering
målrettet rekruttering af
frivillige til foreningens
aktiviteter

Jura udvalg
holder sig opdateret på
lovgivningsområder
videreformidling til
rådgivere

Ramme udvalg
fysiske rammers
påvirkning af hjælp til
selvhjælp
sikring af modtagelse
og oplæring af nye
rådgivere
mentorkorps

Frivillighed på flere niveauer
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Fagligt udvalg

og får som frivillig i vores forening.

Det faglige udvalg har til opgave at arrangere
relevante kurser og ture for foreningens frivillige.
Hovedfokus i dette udvalg er, hvordan foreningens
mange frivillige rådgivere bliver endnu bedre
klædt på til deres arbejde. En helt central og
vigtigt del af dette er udvalgets planlægning af
Den Frie Rådgivnings fyraftensmøder. Vi afholder
fyraftensmøder fire gange årligt, og fokus er altid
på relevante og vedkommende tiltag og værktøjer
til rådgiverne.

På trods af at udvalgene
kun har eksisteret i lidt mere end et år, har arbejdet
i de enkelte udvalg allerede ført til konkrete tiltag.
Der er i 2013 blevet indført et mentorkorps, der har
til formål at tage godt og varmt imod nye rådgivere
og give dem en sparringspartner. Samtidig er Den
Frie Rådgivning i gang med en prøveordning på
en ændring af de fysiske rammer i rådgivningen.
Formålet er at undersøge, om vi på sigt kan
gøre mere for at inddrage vores brugere i selve
rådgivningen, hvis de fysiske rammer ændres.

Rammer for læring
I udvalget Rammer for læring arbejder vi med,
hvordan vi i selve rådgivningen inddrager vores
brugere mest muligt. Et af Den Frie Rådgivnings
mål er netop gennem hjælp til selvhjælp, at
brugere på sigt selv kan løse så mange af deres
egne problemer som muligt. Og derfor er netop
inddragelsen af brugerne i rådgivningen et vigtigt
arbejdsområde for os.

Rekruttering af frivillige

Studiestartsmesse på SDU

Rekruttering af frivillige har fokus på foreningens
frivillige. Vi er i øjeblikket i den heldige situation,
at vi har en frivilligventeliste. Men fordi mange
af foreningens frivillige er studerende, kan der
hurtige ske udskiftning, og behovet for nye
frivillige kan hurtigt opstå. Derfor er dette udvalg
særlig opmærksom på vores antal af frivillige og
behovet for nye. Udvalget er derfor også aktivt
opsøgende på diverse uddannelsesinstitutioner i
Odense som eksempelvis Den Sociale Højskole og
Syddansk Universitet, hvor de fortæller om Den
Frie Rådgivning og ikke mindst om, hvad man giver

Frivillighed på flere niveauer
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Mentorkorps
Når en ny rådgiver starter, får vedkommende tildelt
en erfaren rådgiver, som fremadrettet skal fungere
som mentor. Denne får til ansvar at introducere
den nye rådgiver for registreringssystemet,
personalet og de fysiske rammer. Mentoren skal i
starten blandt andet også assistere ved konkrete
rådgivningsopgaver. Mentoren skal løbende holde
sig opdateret med den nye rådgivers trivsel i Den
Frie Rådgivning og invitere den nye rådgiver til
diverse arrangementer for foreningens frivillige.
Relationen ophører, når den nye rådgiver er
selvkørende, og behovet for en mentor ikke
længere er aktuelt.
Mentorordningens primære fokus er oplæring af
nye rådgivere, men samtidig tilbyder ordningen
erfarne rådgivere mulighed for øget ansvar
og engagement, erhvervelse af vejlednings
kompetencer og medindflydelse i forhold til at
videreudvikle på et forholdsvis nyt koncept.
Fundraisingudvalg
Fundraisingudvalget har til opgave at nytænke
vores fundraisingstrategier og –muligheder.
Udvalget består både af bestyrelsesmedlemmer
og menige rådgivere, og det giver en unik dynamik
i udvalget.

fundraisingkursus over 2 weekender udbudt af
Center for frivilligt socialt arbejde. Her arbejdede
de med konkrete ansøgninger og fik feedback
fra kursuslederen. Resultatet af processen blev,
at fundraisingudvalgets ansøgning til Den A.P.
Møllerske Støttefond udløste en bevilling på
810.588 kr. fordelt på tre år.

Hvem er de frivillige?
Ved årets udgang kunne vi bryste os af at have ca.
40 frivillige knyttet til foreningen. Vores åbningstid
i dagtimerne gør, at det i høj grad er studerende,
der melder sig som frivillige. Mange af dem læser
på Den Sociale Højskole for at blive socialrådigere
og oplever en stor synergieffekt ved at lave frivilligt
rådgivningsarbejde. Andre er studerende, der læser
fag som jura, statskundskab, mellemøst studier
og kultur- og formidling på Syddansk Universitet.
Nogle af vores frivillige er færdigudannede, der
søger job.
Noget af det helt særlige ved Den Frie Rådgivning er
mangfoldigheden blandt vores frivillige. Mange af
de frivillige har selv minoritetsbaggrund. De sidder
derfor med en masse brugbar viden i forhold til
vores brugergruppe og nogle uvurderlige sproglige
kompetencer.

Vores mål er at udnytte de eksisterende fundraisingog sponsormuligheder og optimere rådgivningen
ved at udvikle nye tiltag og projekter, som vi søger
penge hjem til.
I fundraisingudvalget er der en tovholder, som er
ansvarlig for mødeindkaldelser og opfølgning på
projekter. Udvalget mødes jævnligt efter behov og
arbejder med flere forskellige projekter på samme
tid.
I 2013 deltog medlemmer af udvalget i et
Frivillighed på flere niveauer
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Praktikant i Den Frie Rådgivning
En lille gruppe, der også arbejder frivilligt hos os er de praktikanter, vi får fra nogle af landets
uddannelsesinstitutioner. Deres engagement og udførelse af konkrete opgaver inden for kommunikation,
analyse og aktiviteter har enorm betydning for foreningens arbejde. Vi har gerne to praktikanter hvert
semester, og for at sikre rekrutteringen fremadrettet gik vi i 2013 sammen med en række andre aktører
i Vollsmose om målrettet at markedsføre Vollsmose som praktiksted på Syddansk Universitet i Odense.
Vi har afholdt to fremstød under overskriften ”Skriv virkeligheden på dit CV – bliv praktikant i Vollsmose”.
Baggrunden var en antagelse om, at nogle potentielle praktikanter fravælger praktik i bydelen på grund af
dets rygte. Med vores konkrete tilstedeværelse på universitetet ønskede vi at imødegå denne forestilling.
Tiltaget havde dog ikke den ønskede effekt, og vi arbejder nu videre med, hvordan vi fremover sikrer dette
vigtige input i vores arbejde.
I Den Frie Rådgivning har vi dog intet at klage over, da vi i 2013 har haft 4 dygtige og engagerede
praktikanter, der hver har sat deres præg på vores arbejde. Mange af vores praktikanter engagerer sig
efter praktikopholdets afslutning som ’almindelige’ frivillige i foreningen. Det tager vi som et udtryk for, at
de har sat pris på deres praktikophold, og Den Frie Rådgivning nyder godt af, at den viden de har opbygget
fortsat bliver foreningen til gavn.

Den Frie Rådgivning og Fritidsbutikken til
sundhedsuge på Vollsmose Bibliotek

Herre dag i
Den Frie Rådgivning
Frivillighed på flere niveauer

Praktikantfremstød på Syddansk Universitet
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Christina Nielsen
Frivillig siden december 2013
Læser til socialrådgiver

Rollen som frivillig
Hvorfor startede du som frivillig?
Jeg læser til socialrådgiver og har stor interesse i den menneskelige kontakt. Som frivillig
får jeg lov til at hjælpe nogle mennesker med at få styr på nogle problemstillinger, som det
offentlige system ikke er gearet til at varetage, men som har stor betydning for brugernes
hverdag. Samtidig får jeg lov til at beskæftige mig med nogle områder, jeg har interesse for,
og som giver mig erfaringer, der kan bruges på min uddannelse og senere i mit arbejdsliv.
Hvad giver det dig at være frivillig?
At være frivillig giver mig muligheden for at være del af et netværk og møde nye, spændende mennesker, både blandt brugerne og blandt de andre frivillige. Det giver også
muligheden for ny læring og en masse spændende oplevelser.
Er der en oplevelse, du særligt husker?
Jeg har ikke været i Den Frie Rådgivning så længe, men det gør indtryk på mig, at brugerne
kommer og har så stor tillid til, at vi kan hjælpe dem. Ofte kan det være ret private ting, de
kommer og skal have hjælp til. Derudover gør det indtryk på mig, at der altid er en god og
åben stemning i Den Frie Rådgivning, og det smitter helt sikkert også af på brugerne.
Hvilke tilbagemeldinger får du fra brugerne?
Jeg oplever, at brugerne er meget taknemmelige for den hjælp, de får. Flere af dem vender
tilbage, og jeg oplever, at de videregiver oplysningen om Den Frie Rådgivning til deres netværk og derved er med til at sprede budskabet om Den Frie Rådgivning.
Hvilke grunde er der til at blive frivillig?
Man skal blive frivillig, hvis man har lyst til at hjælpe andre, til at møde nye mennesker og
hvis man vil skabe nye erfaringer. Det er sjovt og lærerigt at være frivillig. Samtidig med at
man kan være med til at øge livskvaliteten for andre mennesker, giver det også livskvalitet
at være frivillig.
Frivillighed på flere niveauer
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Frivilligpleje
Den Frie Rådgivnings vigtigste aktiv er foreningens
frivillige. De lægger et enormt engagement i deres
arbejde. Derfor skal de have det godt, mens de er
her. De skal klædes godt på til opgaven, de skal
udfordres, og de skal opleve at være en del af et
fællesskab. Vi arbejder rigtig meget med begrebet
frivilligpleje lige fra rekruttering af de frivillige,
oplæring og fastholdelse og til det at sige ordentlig
farvel, når de rykker videre.
Kursus om visum til England

Figuren viser de elementer, vi arbejder med i
forbindelse med vores frivillige.

Rekruttering

Velkomst

Fastholdelse

Afsked

Kend din målgruppe

Mentorkorps

Opkvalificering

På gensyn eller farvel?

Motiver

Introduktion

Fællesskab

Spørge hvorfor

Tydelighed

Forventningsafstemning

Nye opgaver

Altid ambassadør

Interview

Kommunikation

Fyraftensmøde
Kursus/opkvalificering
Vi sender meget gerne vores frivillige på kursus,
hvor der er mulighed for det. En del af de frivillige
har i 2013 deltaget i kurser udbudt af Center for
frivilligt socialt arbejde under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets Uddannelsespulje. Det er
kurser i alt fra fundraising, formidling,
konflikthåndtering til mindfullness og personlig
udvikling. De frivillige sætter stor pris på denne
luksus, der indbefatter god undervisning og ofte
hotelophold. Efter kurset er de gode til at tage de
nye ideer med tilbage i foreningen.

Et par gange i semesteret afholder vi fyraftensmøde
for alle i Den Frie Rådgivning. Det er en god
mulighed for at samle hele teamet, så vi kan lære
hinanden at kende på tværs af udvalg og
rådgivningsdage. Her har vi altid et fagligt indslag
på programmet efterfulgt af aftensmad og hygge. I
2013 har vi haft oplæg om traumer, haft besøg af
Odense Kommune og lavet kollegial supervision.

Fyraftensm

øde

Fyraftensm
Frivillighed på flere niveauer
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Netværk for rådgivere
En af vores tidligere frivillige, der er uddannet jurist, har taget initiativ til at lave et netværk for en række
frivillige rådgivningstilbud i Odense med fokus på juridiske spørgsmål. Netværket er støttet og koordineret
af Rotoract, som er Rotarys organisation for unge mellem 18 og 30 år. Netværket består foruden Den Frie
Rådgivning af Forbrugerstyrelsens Gældsrådgivning og De Jurastuderendes Retshjælp. Vi har været samlet
to gange i efteråret til temaer om gældssanering og sociale ydelser. Det er en god anledning til at blive
skarpere på nogle rådgivningsområder, øge samarbejdet og netværke med deltagerne fra de andre tilbud.

Ildsjæleprisen
Den Frie Rådgivning vandt i 2012 Odense
Kommunes Ildsjælpepris. Prisen gives til en
forening, som gør en særlig indsats for borgere i
Odense. Da vi først vandt prisen i efteråret 2012,
har det i høj grad været i løbet af 2013, at vi har
haft glæde af denne store anerkendelse af vores
arbejde.
Vi har oplevet det som et enormt selvtillidsboost
blandt alle i Den Frie Rådgivning og som et
kvalitetsstempel af vores arbejde. Prisen har skabt
opmærksomhed omkring Den Frie Rådgivning, og i
starten af 2013 fik vi besøg af daværende rådmand
for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Peter
Rahbæk Juel sammen med medarbejdere fra
kommunens Socialcenter. Mødet omhandlede
muligheden for øget samarbejde med behørigt
fokus på Den Frie Rådgivnings uafhængighed af
kommunen i mødet med brugerne.
Efterfølgende har andre foreninger i Odense
kontaktet os, fordi de er interesserede i at vide
mere om vores partnerskabsaftale med Rising
Ungdomsskole. Aftalen er nemlig et eksempel
på et godt og frugtbart samarbejde mellem
kommunen og en frivillig organisation. Noget, som
Odense Kommunes nye strategi ”Ny Virkelighed –
Ny velfærd” i høj grad lægger op til mere af.

Frivillighed på flere niveauer
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Informationskanaler
Vi opererer på flere forskellige platforme for at
udbrede vores budskab. Det skyldes blandt andet,
at vi når vores forskellige målgrupper på forskellige
måder. Når det kommer til samarbejdspartnere
og kommunale aktører kommunikerer vi gerne
skriftligt, enten via vores flyers, hjemmeside eller
Facebook, som vi forsøger at opdatere jævnligt
for at give et indblik i det daglige liv i Den Frie
Rådgivning. I rekrutteringen af frivillige har vi
stor succes med at kommunikere gennem det
personlige møde, for eksempel til arrangementer
på studiestederne.
Når det kommer til vores brugere, er den mundtlige
kommunikation helt afgørende. Den personlige
kontakt er vigtig i relationen til vores brugere, og
den opnår vi blandt andet, når vi er ude at holde
oplæg de steder, hvor vores målgruppe er.

Informationsaktiviteter ude af huset
I 2013 har vi deltaget i flere aktiviteter ude af huset.
Aktiviteterne har på den ene eller anden måde
været med til at øge synligheden omkring Den Frie
Rådgivning og vores arbejde. Vi synes, det er både
sjovt og berigende, når vi i andre omgivelser kan
få lov til at fortælle vores historier og diskutere
blandt andet integration og frivillighed med nye
mennesker.

Oplæg om Den Frie Rådgivning
Disse holdt vi oplæg for i 2013
• Lær Dansk
• Vollsmosesekretariatet
• Nytilkomne internationale studerende
der bor i Vollsmose
• Brenderup Højskole
• University College Lillebælt, tværfagligt
forløb
• Værested for ældre - Mimers Brønd
• RUGTA, kommunalt projekt målrettet
deltagere med somalisk baggrund

Studiestartsmesse på SDU
I september deltog vi på Studiestartsmessen
på Syddansk Universitet. Studiestartsmessen
afholdes hvert år over to dage i begyndelsen af
efterårssemesteret, og her stiller både private
firmaer, frivillige organisationer og byens
kulturelle institutioner op til en snak med nye og
gamle studerende. Vi havde fået et par timer i
Frivilligcenter Odenses stand på Campustorvet, og
når vi ikke delte karameller ud, fik vi nogle gode
snakke med interesserede studerende. Vores
tilstedeværelse ved studiestartsmessen var en
succes, for mange var interesserede i at høre om
vores arbejde og flere af dem, vi talte med, er nu
frivillige hos Den Frie Rådgivning.

Oplæg på Lær Dansk i marts 2014
Kommunikation
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Frivilligfestival på UCL
På Den Sociale Højskole har underviserne
i faget, Socialt Arbejde, valgt at afholde
frivilligfestival 2 gange årligt, hvor en række af
byens frivilligorganisationer er til stede for at tale
med de studerende om relevansen ved frivilligt
arbejde og selvfølgelig for at rekruttere nye
frivillige. Og frivilligfestivalen i november virkede
som en rigtig festdag på Den Sociale Højskole.
Den gamle bygning summede af liv fra de mange
stande, hvor frivillige foreninger og organisationer
var stærkt repræsenteret. Vi har i Den Frie
Rådgivning rigtig god erfaring med at være til disse
arrangementer, hvor vi møder stor interesse fra
socialrådgiverstuderende, der kan se relevansen
i at engagere sig netop hos os. Derudover giver
dagene god anledning til at netværke med de
andre organisationer.

der skulle skabe opmærksomhed om både vores
Cykelskole for kvinder, foreningens mangfoldighed
og vores rådgivningstilbud. Den tredelte
konkurrence bestod derfor i at cykle så langt som
muligt på 2 minutter på en kondicykel, klæde sig ud
i tøj fra vores interkulturelle klædeskab og besvare
en quiz om Den Frie Rådgivning. Flere rådgivere
havde været i egne eller familiemedlemmers
gemmer og finde tøj til konkurrencen, og det kom
der mange festlige udklædninger ud af. Vi udtrak
til sidst nogle videre, der vandt øreringe fra Catz og
den italienske restaurant Mona Lisa i Odense.

Sundhedsugen
I oktober deltog vi en enkelt dag under
Sundhedsugen i Vollsmose. Formålet med ugen
var at sætte fokus på forskellige aspekter af
sundhed og trivsel og vække interesse hos bydelens
borgere for et sundere liv. Gennem rådgivning og
hjælp hos os oplever mange brugere at få frigivet
ressourcer, som giver bedre mental trivsel, og det
kan på længere sigt også have en positiv afsmitning
på den fysiske tilstand. Det og meget andet fik vi
os en snak om med de fremmødte på Vollsmose
Bibliotek. Her kunne de også deltage i vores quiz
om sundhed og få mulighed for at vinde den
sunde præmie, en familiebillet til svømmehallen,
sponsoreret af Odense Idrætspark.

Havne

kultur f

estival

ival

ultur fest

Havnek

Havnekulturfestival
Ved festivalen på Odense Havn i juni havde vi
arrangeret et triatlon a la Den Frie Rådgivning,
Kommunikation
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Satellitrådgivninger

Påskeløkken

Udover vores faste base i Vollsmose har vi
etableret satellitrådgivninger i to af byens andre
udsatte boligområder. 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
Risingplanen og helhedsplanen for Dianavænget.

Påskeløkken ligger i Risingområdet ca. 3 km
nordøst for Odense centrum. Her har vi haft
satellitrådgivning siden 2009. I Påskeløkken bor ca.
1300 beboere, og ligesom Dianavænget er området
kendetegnet ved, at mange beboere har anden
etnisk baggrund end dansk, mange er uden for
arbejdsmarkedet, og der bor mange børn og unge.
I Påskeløkken har vi i årets løb været til stede hver
onsdag i områdets beboerhus. Her har vi deltaget i
den hjemmelavede fællesfrokost og efterfølgende
haft åben rådgivning i et par timer. Også her er det
foregået i tæt samarbejde med helhedsplanen.

Dianavænget
Dianavænget ligger i Dalum i det sydvestlige
Odense. Området huser 628 beboere og er
kendetegnet ved en høj andel af beboere med
anden etnisk baggrund end dansk. En stor del af
områdets beboere er derudover udfordret på
beskæftigelsen, og området har en høj andel af
eneforsørgere med mindreårige børn. Mange af
beboerne i Dianavænget falder således inden for
vores målgruppe, og det giver derfor god mening
for os også at være til stede her. Siden 2011 har
vi en gang om ugen haft kontortid i Dianavængets
Medborgerhus, der også danner rammen for en
række andre aktiviteteter.

Påskeløkkens Beboerhus

Uddannelsesinstitutioner

Dianavængets Medborgerhus

Samarbejde

Langt de fleste af foreningens frivillige er studerende
i Odense. Det betyder, at Den Frie Rådgivning
i det daglige får gavn af den viden, de kommer
med fra studiet, og at de studerende omvendt får
noget praksiserfaring med fra rådgivningen, som
de kan sætte i relation til den teori, de møder på
deres uddannelsesinstitution. Det samme gør sig
gældende for vores praktikanter, som kommer fra
uddannelsesinstitutioner landet over. Vi oplever,
at uddannelsesinstitutionerne er opmærksomme
på gevinsten ved denne synergieffekt, og at
de gerne vil samarbejde omkring rekruttering

33

Årsrapport 2013
af frivillige og praktikanter. Derudover har en
række studerende indsamlet empiri til både
BA-projekter og kandidatspecialer hos Den Frie
Rådgivning. Ved på den måde at samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne er Den Frie Rådgivning
med til at bidrage til et vidensflow mellem
uddannelsessektoren og den frivillige sociale
sektor.
University College Lillebælt
Det er efterhånden blevet fast kutyme, at vi
modtager en gruppe ergoterapistuderende fra
professionshøjskolen University Collage Lillebælt
2 gange om året i forbindelse med et fag om
kultur, sundhed og sygdom. De kommer på besøg

Medlemsforeninger I CCV
• Den Frie Rådgivning
• Den Tyrkiske Kulturforening
• Den Somaliske Børne- og Forældreforening
• PalUng
Hovedpartnere i CCV
• Odense Mangfoldighedsråd
• Odense Kommune
• FrivilligNet – en del af Dansk Flygtningehjælp
• University College Lillebælt

med en masse interessante spørgsmål til vores
arbejde og ofte med en anden vinkel på tingene,
end vi er vant til qua deres uddannelsesmæssige
baggrund. På baggrund af besøget laver de et
oplæg, som vi inviteres med til at overvære på
skolen sammen med en række andre aktører inden
for integrationsområdet.

CCV har det seneste år været i en rivende udvikling:
Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at skabe et solidt
fundament, og det er lykkedes at fundraise penge
hjem til at kunne ansætte en koordinator, der i
2014 har til opgave at udvikle og stabilisere CCV
samt forhåbentlig fundraise penge hjem til videre
udvikling af CCV.

Community Center Vollsmose

Det er CCV’s ønske at være en bærende faktor
i foreningslivet i Vollsmose, og at CCV via
samarbejdspartnere og medlemsforeninger kan
understøtte aktiviteter og projekter i området.

Den Frie Rådgivning blev i 2013 en del af
paraplyorganisationen,
Community
Center
Vollsmose (CCV), da vi ønsker at støtte op om
initiativet og ønsket om at opbygge et stærkt
lokalsamfund og foreningsliv i Vollsmose. CCV
består af en række medlemsforeninger og en
bestyrelse. Alle foreninger i området kan søge
om at blive medlem af CCV og på den måde nyde
godt af det samarbejde, der allerede eksisterer
på tværs af mange foreninger. Bestyrelsen består
af 4 medlemsforeninger og 4 hovedpartnere,
eksempelvis kommunale aktører, NGO’er eller
andre interessenter.

Samarbejde

Vollsmosesekretariatet
Vollsmosesekretariatet
administrerer
den
boligsociale helhedsplan i Vollsmose. De har en
række indsatsområder, der ligger i tråd med Den
Frie Rådgivnings arbejde. Vi har i det daglige den
tætteste kontakt med Fritidsjobrådgivningen, som vi
i 2013 lavede en samarbejdsaftale med. Vi henviser
unge til Fritidsjobrådgivningen, bruger dem til
oplæg i forbindelse med Din Fritid – Din Fremtid
og samarbejder omkring rekruttering og pleje af
frivillige og praktikanter. Vollsmosesekretariatets
beboerrådgivere har vi ligeledes et tæt samarbejde
med, da vi henviser brugere til hinanden alt efter,
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hvilke spidskompetencer der er nødvendige for at
kunne hjælpe brugeren bedst muligt.
Dansk Flygtningehjælp
I vores rådgivningsarbejde betragter vi os som
generalister, der kan hjælpe brugerne med en lang
række forskellige sagstyper. Men når tingene bliver
meget komplicerede, henviser vi gerne til steder,
der bedre end vi kan hjælpe brugerne videre. Dansk
Flygtningehjælps frivilligrådgivning i Odense C
henviser vi til, når brugere kommer med vanskelige
sager i forhold til udlændingeret, for eksempel
afslag på familiesammenføring. Derudover har
vi i 2013 haft en aftale med dem i forhold til en
bruger med mange langvarige og komplicerede
sager. Her delte vi sagsområderne mellem os, så
Dansk Flygtningehjælp tog sig af alt i forhold til
udlændingeret og Statsforvaltningen, mens vi hjalp
brugeren i forhold til det socialretslige område.
Det gjorde det til en overkommelig opgave at give
brugeren den støtte, der skulle til, og den bedst
mulige hjælp.
Inspirationstur til Oslo
I starten af marts var Den Frie Rådgivnings
daglige leder på en kort inspirationstur til Oslo
sammen med nogle medarbejdere fra Institut
for Menneskerettigheder. Formålet med turen
var at hente inspiration hos organisationen
JURK (Juridisk Rådgivning for Kvinder), der kan
bryste sig af 40 års erfaring. Udover personlig
rådgivning holder de også oplæg for grupper af
kvinder med minoritetsbaggrund om forskellige
lovgivningsmæssige emner. Marianne forklarer:
”Jeg blev særligt inspireret af deres tanker om
kollektiv læring og erfaringsoverførsel blandt
deres rådgivere. I hvert rådgivningsteam har de
en såkaldt ’nedtrapper’, som har været knyttet
til rådgivningen i længere tid, end de andre i
teamet. ’Nedtrapperens’ fornemmeste opgave
Samarbejde

er at videregive sin viden til nyere rådgivere.
Derudover var det meget lærerigt at se, hvordan
de holder oplæg og her sørger for at bruge et så
enkelt ordforråd, at også deltagere med ringe
norskkundskaber kan forstå budskabet”. Ideen med
i højere grad at bruge nogle af vores rådgivere til at
oplære og opkvalificere de øvrige rådgivere har vi
taget til os i Den Frie Rådgivning ved at oprette et
mentorkorps. Her videregiver vores mere erfarne
rådgivere deres viden og erfaring til nye rådgivere
i foreningen og sikrer således, at de bliver taget
godt imod og klædt på til opgaven. Derudover er
vi blevet meget opmærksomme på at tilrettelægge
vores oplæg om Den Frie Rådgivning til meget
forskellige målgrupper, heriblandt folk der kun har
været kort tid i Danmark.

JURK holder oplæg om familieret

JURK holder oplæg om familieret

JURK holder oplæg om familieret
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Kommende aktiviteter og mål for 2014
Bestyrelsen har i starten af 2014 været samlet for
at arbejde med strategi og udvikling af Den Frie
Rådgivning. Gennem Frivilligcenter Odense fik vi
tilbudt en konsulent, der præsenterede os for nogle
strategiske værktøjer, som efterfølgende har udmøntet
sig i en række handleplaner for det kommende år.
Udvalgte områder, foreningen vil arbejde med i
2014:
• Pressehåndtering
• Oprettelse af satellitrådgivning i andre udsatte
boligområder
• Sikring af målopfyldelse for Din Fritid – Din
Fremtid
• Den svære samtale – opkvalificering af
rådgiverne

Konkrete aktiviteter i 2014:
• Ændring af bordopstillingen i rådgivningen for
at understøtte arbejdet med hjælp til selvhjælp
• Igangsættelse af to hold i Cykelskole for kvinder
• Afholdelse af oplæg på skoler og studiesteder
om Din Fritid – Din Fremtid
• Kurser for vores rådgivere i visumansøgning til
England, Digital Post, kollegial supervision 		
m.m.
Vi ser frem til at iværksætte disse tiltag i det
kommende år og forsat arbejde hen imod vores
vision om et samfund af forskellige mennesker
med lige muligheder.

		

• Oprettelse af netværkssted for kvinder
• Økonomisk sikring af kerneopgaven, rådgivning
• Metodeudvikling

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 Marianne Stougaard kontaktes:
Den Frie Rådgivning
v/ Fritidsbutikken, Camp U
Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf. 63750856 / Mobil: 21327236
Email: leder@dfr-odense.com
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