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Velkommen!
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. Men inden fejringen af jubilæet
kan starte, er her Den Frie Rådgivnings årsrapport for året 2015.
Den Frie Rådgivning startede i 2015 nye samarbejder med helhedsplanerne Korsløkken og Skt. Klemensparken, så beboere i disse boligområder også kunne tilbydes
rådgivning en gang om ugen såvel som beboerne i Påskeløkken og Dianavænget. Ligeledes startede samarbejde med Nordfyns Kommune og A2B om rådgivning for kommunens borgere én gang om ugen i centrum af Odense.
Den Frie Rådgivning registrerede i årets løb 2.050 sager, hvoraf de 1.810 var i rådgivningen i Vollsmose.
På de efterfølgende sider kan man læse mere om foreningen, rådgivningen, samarbejdet med helhedsplanerne, projektet Privatøkonomisk Oprydning (PROP) og Den Frie
Rådgiv- nings andre aktiviteter i løbet af 2015.
Rigtig god fornøjelse med læsningen.
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Vision, mission og værdier

SIDE 3

SIDE 3
SIDE 3

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

Organisationen
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
det til den frivillige sociale forening, som vi kender i dag med en bestyrelse, en ansat
daglig koordinator, studentermedhjælpere, løntilskudsmedarbejdere, praktikanter 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.

SIDE 4

SIDE 4
SIDE 4

Damir Balalic
Afdelingsleder, Fritidsbutikken

Økonomi
I 2015 blev DFR igen udfordret på økonomien. Foreningen fik 200.000 kr. fra §18
samt 250.000 kr. fra Puljen til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen). Det har dog
vist sig, at tildelingen af PUF-midlerne var forsinket, med den konsekvens at bevillingen blev tildelt for perioden 1.3.2015-28.2.2016. Dette betød, at DFR mistede finansiering for de første to måneder af 2015 (41.666 kr.), således af det reelle tilskud
fra PUF for 2015 blev til 208.334 kr.
Det lykkedes DFR at forhandle kontrakter med Boligsociale Helhedsplaner for
Korsløkkeparken og Skt. Klemensparken samt Nordfyns Kommune, hvor de betalte
for koordinatortimer ift. rådgivning de respektive steder. DFR fik ydermere 270.000
fra §18 – Udviklingspuljen til at udvikle projektet Privatøkonomisk Oprydning
(PROP). Sammen med overskuddet fra 2014 på 71.493 kr. landede det samlede tilskud for 2015 på 841.850 kr.
Den væsentligste udgift i 2015 vedrører løn til de ansatte, koordinatorer og studentermedhjælpere, som blev lidt højere end det plejer på grund af
medarbejderudskiftning og dertil udbetalte feriepenge. Derudover har de næststørste
udgifter været til opgradering af registreringssystemmet samt kurser og frivilligpleje.
Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i økonomien og justeret budgettet for
2015, således at DFR holdes på den rette kurs i fremtiden.
I 2016 bliver DFR ligeledes udfordret med endnu en forsinkelse af tildeling af PUFmidler, som bliver yderligere skubbet tre måneder, og derfor forventes det, at foreningen yderligere vil miste 62.500 kr. Et lyspunkt i økonomien for 2016 er, at DFR
har fået §18-midler til at videreføre projekt PROP.
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Mads Eriksen
Bestyrelsesmedlem (fhv. bestyrelsesformand)

Formandsberetning
Det forgangne år har igen været præget af en fantastisk indsats af vores frivillige, praktikanter, studentermedhjælpere, koordinatorer ogsamarbejdspartnere. Det har også
været et år med store udfordringer. Vi har været presset på økonomien og har derfor
måtte rette ind og sikre, at det ikke sker igen. På positivsiden har vi fået bevilliget
økonomiske midler til både den ordinære rådgivning og PROP.
De frivillige og praktikanter, som er en vigtig del af vores eksistensgrundlag, arbejder
med rådgivning, PROP, cykelskole, bestyrelsesarbejde og koordinering af aktiviteter i
diverse udvalg. De har knoklet hårdt, og det skyldes, at vi har fået flere henvendelser
og presset stiger på rådgivningen. Vi arbejder på at udvide åbningstiden samt at oprette
et ekstra rådgiverbord. Vi har optimeret registreringssystemet samt bygget en screener
ind i vores rådgivningsproces.
2016 vil blive et år, hvor vi vil have fokus på vores 10-års jubilæum. Der skal også arbejdes videre med at optimere vores frivillighedspolitik og -strategier. Vi ser samtidig
frem til at videreudvikle vores økonomirådgivning PROP.
Som fhv. formand ser jeg lyst på fremtiden og håber at vores gode samarbejde fortsætter med alle samarbejdspartnere. Jeg håber også, at 2016 bliver et godt år ligesom de
øvrige; vi skal fortsat udvikle os hen imod at kunne imødekomme alle vores brugeres
behov. Jeg vil helt specielt takke Fritidsbutikken og UngNord for et fantastisk samarbejde igennem 10 år. I har om nogen en stor andel i vores kolossale udvikling.
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Hjørdis Klein

Bestyrelsesnæstformand

Bestyrelsens arbejde
2015 har været et år, hvor bestyrelsen sammen med frivillige, ansatte og
samarbejdspartnere kan påvise rigtig mange stolte resultater. Grobunden, som blev
skabt i 2014 med det strategiske arbejde, har i 2015 bl.a. resulteret i åbning af tre nye
satellitrådgivninger, særlige frivillig indsatser og sikret PROP for den kommende tid.
Resultater indenfor udvalgte strategiske indsatsområder:
Indsatsområde for frivillige:
- Der er indført regelmæssige introduktionskurser for nye frivillige.
- Der er etableret det fleksible koncept ”day-to-day-buddy”. Nye frivillige får en
buddy de første gange han eller hun er på vagt – en mere erfaren frivillig, som
også er på samme vagt og tager sig ekstra godt af den nye frivillige.
- Rekruttering af seniorer som frivillige. Der er udarbejdet PR-materiale, som
retter sig særligt til denne målgruppe.
Indsatsområde for PROP:
- PROP har stor tilslutning, høj grad af tilfredshed og i sidste øjeblik lykkedes
det at få midler til at forsætte i 2016.
Indsatsområde for satellitrådgivninger og mobilrådgivning til
omegnskommuner:
- Ud over de eksisterende satellitter er der etableret tre nye satellitter: én i
Korsløkkeparken, én i Skt. Klemens og én i Vestergade Odense, som er et samarbejde med Nordfyns Kommune.

Fortsættes på næste side...
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Hjørdis Klein
Bestyrelsesnæstformand

2015 har også været året, hvor økonomi har fyldt meget for bestyrelsen. Fokus har
været på at fremtidssikre Den Frie Rådgivning økonomisk. Dette har resulteret i, at vi
er gået fra at have en koordinator ansat på fuldtid til at have en koordinator på deltid. I
forlængelse af, at vi sagde farvel til Marianne Stougaard, fik foreningen slået stillingen
op som en deltidsstilling, hvor Sara Malmos blev ansat. Med bl.a. denne ændring er
det bestyrelsens klare forventning, at vi er tættere på at fremtidssikre Den Frie Rådgivning økonomisk.
Det bliver bestyrelsens opgave og ansvar for den kommende tid at tilpasse foreningens ambitioner og opgaver til de nye omstændigheder. Med udgangspunkt i Den Frie
Rådgivnings kerneopgave og mission bliver dette øvelsen for 2016.
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Casper Madsen
Bestyrelsesmedlem

Det faglige udvalg
De frivillige i Den Frie Rådgivning yder en fantastisk indsats overfor foreningens brugere. Udvalget arbejder på den baggrund primært med at tilbyde viden og værktøjer til
de frivillige i form af fyraftensmøder, workshops og oplæg til nytte i rådgivningssituationer og til senere brug for den enkelte i et frivilligt såvel som professionelt virke.
Det er ingen hemmelighed, at mit ønske som tovholder var at bidrage til, at vi gennem
diverse tilbud til de frivillige i højere grad kunne fastholde dem. Gennem fastholdelse får de frivillige på sigt mere erfaring med rådgivning, tilegner sig flere værktøjer,
opnår nye kompetencer og får løbende opdateret den nødvendige viden, det kræver at
kunne rådgive vores brugere. Men læg mærke til at jeg skriver ’var’. Det vigtigste er
nu, at vores frivillige oplever en lyst og glæde i rollen som rådgiver og er motiverede
for at gøre en forskel – for brugere såvel som andre frivillige.
I 2015 har det faglige udvalg blandt andet arbejdet med frivillighed. Vi ønsker i foreningen en endnu større viden om arbejdet med frivillighed. Vi kontaktede derfor flere
eksperter på området og indhentede tilbud på en række workshops. Grundet foreningens lidt anstrengte økonomi blev disse workshops desværre ikke til noget. Vi håber
naturligvis at kunne præsentere en workshop for de frivillige, når økonomien igen
tillader det.
Vi havde til gengæld råd til en faglig og social dag i efteråret, som bød på en udflugt til
asylcenter Avnstrup efterfulgt af et fuldt program i København. Programmet indeholdt
bl.a. et besøg på Trampolinhuset, rundvisning på Nørrebro og et møde med foreningen
CePi.
Gennem møder, planlægning, netværk og koordinering i det faglige udvalg kan
ovenstående lade sig gøre. I skal derfor have tak for jeres arbejde og indsats i 2015.
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Karina Andersen
Bestyrelsesformand, valgt marts 2016

Fundraisingudvalget
Fundraisingudvalget arbejder med at nytænke måder at skaffe økonomiske midler på.
Den Frie Rådgivning er afhængig af at skaffe funding hvert år, og grundlæggende får
vi bevillinger fra hhv. §18 Odense Kommune og PUF-puljen under Socialstyrelsen.
Dog kan vi aldrig være sikre på, at vores ansøgninger går igennem, og derfor er vi afhængige af at tænke ud af boksen og forsøge at fundraise hos andre puljer og fonde.
Der er flere ting, vi forsøger at fundraise til:
- Den ordinære rådgivning
- Privatøkonomisk Oprydning (PROP)
- Cykelskolen for kvinder
- Sponsorater
Under sponsorater forsøger vi at skaffe sponsorer til at forkæle vores frivillige engang
imellem; det kan være slik, kage, sundt slik eller lækker mad til fyraftensmøder. Det
kan også være kaffe til vores brugere for at forsøde ventiden i venteværelset.
Kunne du tænke dig at sponsorere noget for at understøtte vores frivillige og det kæmpe stykke arbejde, de laver, så kontakt daglig koordinator Ida Eriksen på leder@dfrodense.com.

Jubilæumsudvalget
2016 er året, hvor Den Frie Rådgivning har 10års fødselsdag, og derfor nedsatte vi i 2015 et Jubilæumsudvalg, der har til opgave at koordinere afholdelsen
af det kommende jubilæum. Vi arbejder med at koordinere en reception, hvor alle
samarbejdspartnere, brugere og frivillige er inviteret til en dag, hvor vi fejrer DFR.
Derudover er vi ved at udarbejde et jubilæumshæfte, hvor vi kigger tilbage på de 10 år,
der er gået med interviews af både tidligere ansatte, brugere og frivillige.
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Karina Andersen
Bestyrelsesformand, valgt marts 2016

En forening i udvikling
I 2015 er der registreret i alt 2050 sager med en gennemsnitlig rådgivningstid på 35
minutter. Dog er der et estimeret mørketal på ca. 500 sager årligt, som ikke bliver registreret pga. glemsomhed, travlhed etc.

Emne

Antal sager

Gennemsnitligt tidsforbrug
i min.

Udlændingestyrelsen
Odense Kommune
Udbetaling Danmark
Private firmaer
PROP*

619
182
160
148
131

35
42
31
25
77

*Antal af PROPsager er kun vejledende, da det er en udfordring at huske at få registreret,
når det administrative team foretager arbejde på en PROP-sag, uden at PROP-brugeren er
tilstede. Det skal vi naturligvis arbejde på at blive bedre til.

Sammenlignet med 2014:
1927 sager i alt med en gennemsnitlig rådgivningstid på 29 minutter.
Emne

Antal sager

Gennemsnitligt tidsforbrug
i min.

Udlændingestyrelsen
Odense Kommune
Udbetaling Danmark
Private firmaer

313
235
199
236

40
27
29
27

Fortsættes på næste side...

SIDE 11

SIDE 11
SIDE 11

Karina Andersen
Bestyrelsesformand, valgt marts 2016

Tallene viser en stor fremgang i sager, der har med Udlændingestyrelsen at gøre – der
er næsten tale om en fordobling af sager. Det hænger naturligvis sammen med det
faktum, at der er kommet mange flygtninge til landet, som har brug for rådgivning og
vejledning.
DFR samarbejder med Odense Kommunes Integrationsafdeling, hvor DFR afholder
informationsoplæg for nytilkomne flygtninge cirka hver anden måned. Derudover
samarbejder vi tæt med omegnskommuner, som også henviser borgere til os.
Vi oplever, at kommuner og andre integrationsaktører er pressede i forhold til ressourcer, og derfor bruger de os aktivt. Det er vi naturligvis glade for, og vi forsøger at
efterkomme efterspørgslen. Vi oplever en øget travlhed i rådgivningen, både i antal af
brugere og i forhold til at sagerne tager længere tid at løse.
Det er vigtigt for DFR at opkvalificere de frivillige, således at de er i stand til at møde
vores brugere med den størst mulige faglighed, og at vi fortsat har fokus på at arbejde
med hjælp til selvhjælp.
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Karina Andersen
Bestyrelsesformand, valgt marts 2016

Koordinatorberetning
2015 har været et år med masser af udvikling på flere fronter i DFR. Den
daglige koordinator gennem flere år, Marianne Staal Stougaard gik på barsel og vi fik
ansat en barselsvikar, Sara Malmos. Derudover opstartede PROP i marts 2015, hvor
jeg selv blev ansat som koordinator med ansvar for udvikling og implementering af
indsatsen. Helt generelt har der været en stigning af sager i den ordinære rådgivning,
som har betydet ekstra travlhed i foreningen. Derfor har vi også oplevet en øget tilgang
af frivillige, og DFR har nu en stabil friviligbase på 70 frivillige, der både er frivillige
i den ordinære rådgivning, i PROP, bestyrelsen, cykelskolen for kvinder og diverse
udvalg.
2015 var også året, hvor vi indførte en screener-funktion og et decideret venteværelse.
Screeneren har en vigtig funktion i den daglige rådgivning, hvor vi dagligt oplever et
fuldt besat venteværelse. Screeneren har til opgave at skrive brugerne op på en liste
med beskrivelse af deres problemstilling og evt. ønske om rådgivning på et specifikt
sprog. Derudover er screeneren rådgivningsansvarlig, dvs. at de rådgivere, som er
på vagt den pågældende dag, kan henvende sig til screeneren, hvis der er spørgsmål.
Screeneren styrer desuden rækkefølgen af de borgere, som kommer i rådgivningen.
Indførsel af screenerfunktionen har i høj grad givet mere struktur på den daglige
rådgivning og mere ro overfor både brugere og rådgivere.
I oktober 2015 fik vores daglige koordinator (der på det tidspunkt stadig var på barsel) en ny stilling hos University College Lillebælt. Derfor sagde Marianne Stougaard
stil-lingen som koordinator i DFR op, og helt automatisk ophørte Saras barselsvikarstilling dermed også, og vi sagde farvel til Sara i oktober 2015. På dette tidspunkt var
der uklarheder omkring DFRs økonomiske fremtid, og derfor blev der ikke slået en
daglig koordinatorstilling op med det samme. Stillingen blev dog slået op i december,
og Sara Malmos blev ansat som koordinator. Sara var dog i mellemtiden blevet gravid
og skulle derfor selv på barsel fra januar 2016, hvorfor jeg overtog stillingen i et
barselsvikariat.
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Karina Andersen
Bestyrelsesformand, valgt marts 2016

Desuden har DFR afholdt cykelskole for kvinder, både i foråret og efteråret 2015, som
har været en stor succes. Vi har fuldt besatte hold, og kvinderne er glade ved afslutningen af forløbet – for så kan de cykle med deres børn, har mange af deltagerne udtalt.
Året var også kendetegnet ved, at vi udvidede vores satellitrådgivninger. Nu tilbyder vi
rådgivning 4 steder;
Sted

Tidspunkt

Påskeløkken
Korsløkken
Skt. Klemensparken
A2B, Vestergade

Onsdag 12.00-14.00
Tirsdag 10.00-13.00
Onsdag 14.00-17.00
Torsdag 13.00-16.00

Aftalerne i Påskeløkken, Korsløkken og Skt. Klemensparken er indgået med de respektive boligsociale helhedsplaner i områderne.
Rådgivningen i Vestergade er et resultalt af et samarbejde indgået mellem Den Frie
Rådgivning, A2B og Nordfyns Kommune, hvor Den Frie Rådgivning hver torsdag
er til rådighed for rådgivning af Nordfyns Kommunes borgere. Årsagen til at vi har
rådgivning i A2B’s lokaler, er, at A2B er ansvarlig for undervisning af Nordfyns Kommunes nytilkomne flygtninge, og der har vist sig at være et decideret rådgivningsbehov, primært omhandlende familiesammenføring og lignende sager.
Vi er rigtig glade for samarbejdet med alle aktører og glæder os til et fortsat godt
samarbejde i 2016.
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Casper Petersen
Studentermedhjælper og koordinator for satellitrådgivningerne

Status på satellitrådgivningen
Den Frie Rådgivning har igennem en årrække tilbudt rådgivning uden for Fritidsbutikken i UngNord. Det er sket i form af foreningens satellitrådgivninger i Påskeløkken og
Dianavænget. I 2015 åbnede foreningen tre nye satellitrådgivninger i Odense, mens
rådgivningen i Dianavænget blev nedlagt.
I marts måned åbnede foreningen en ny rådgivning ved Korsløkkeparken i samarbejde
med den boligsociale helhedsplan for området. Rådgivningen holder åbent hver tirsdag, hvor en af Den Frie Rådgivnings faste medarbejdere i det første år har bemandet
rådgivningen.
I efteråret fulgte to satellitrådgivninger til. Den ene startede op i september i samarbejde med Nordfyns Kommune. Den Frie Rådgivning og Nordfyns Kommune har indgået en aftale om, at kommunen kan sende nytilkomne flygtninge i kommunen til Den
Frie Rådgivning i Odense i forbindelse med sager, der vedrører Udlændingestyrelsen
samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Rådgivningen foregår hver torsdag eftermiddag på adressen Vestergade 69 i centrum af Odense. Her deler vi lokaler
med virksomheden A2B, som står for opkvalificering af nytilkomne flygtninge bosat i
Nordfyns Kommune.
Den anden rådgivning åbnede oktober i Skt. Klemensparken i den sydlige del af
Odense. Rådgivningen er startet op i samarbejde med den boligsociale helhedsplan i
området, og der tilbyder vi rådgivning for borgerne i lokalområdet hver onsdag.
Rådgivningen i Påskeløkken afholdes fortsat om onsdagen i Påskeløkkens beboerhus,
når områdets beboere holder fælles frokostspisning. Sidst på året blev rådgivningen i
Dianavænget nedlagt – vi takker for tiden og samarbejdet med den boligsociale helhedsplan i Dianavænget.

Fortsættes på næste side...

SIDE 15

SIDE 15
SIDE 15

Casper Petersen
Studentermedhjælper og koordinator for satellitrådgivningerne

Opstarten af de nye satellitrådgivninger har åbnet muligheder og været en lærerig
proces for DFR. Det er nu muligt for borgere i en større del af Odense at gøre brug
af foreningens rådgivningstilbud, mens et segment fra Nordfyns Kommune også kan
benytte sig af tilbuddet.
Åbningen af rådgivning i nye områder betyder også rådgivning til nye målgrupper.
Vi har igennem året, sammen med vores samarbejdspartnere, arbejdet på at tilpasse
vores rådgivning til de borgere, som benytter sig af vores tilbud. Det viser sig både i
markedsførelsen af vores tilbud og i selve rådgivningssituationen. Heldigvis oplever
vi, at både de nye og gamle frivillige, som yder rådgivningen i vores satellitter,
har gjort det på en kompetent og nærværende måde. Det skaber tillid til Den Frie
Rådgivning og får flere til at benytte vores rådgivningstilbud, både i de nystartede og
allerede fungerende satellitrådgivninger.
Opstarten af flere satellitrådgivninger har resulteret i en forøgelse af administrative
opgaver i forbindelse med rådgivningen ud af huset. For at kunne løfte disse opgaver
har Den Frie Rådgivning valgt at opkræve et administrationsgebyr af vores samar-bejdspartnere for den rådgivning, vi yder. Det har givet mulighed for at ansætte en studentermedhjælper på seks timer om ugen, som kan varetage administrationen af
satelliterne. I september blev undertegnede selv ansat i denne stilling. Som ny
medarbejder i Den Frie Rådgivning har det været en sand fornøjelse at blive en del
af Den Frie Rådgivning og interagere med både frivillige, samarbejdspartnere og
brugere igennem 2015.
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Konsulent (fhv. frivillig)

Frivilligberetning
Før jeg blev frivillig hos Den Frie Rådgivning, var jeg meget opsat på at finde frivilligt arbejde. Jeg havde bl.a. i noget tid holdt øje med organisationer, som efterspurgte
og opsøgte frivilligt arbejde via internettet. I den sammenhæng var jeg blevet medlem
af Facebookgruppen ”Venligboerne”, hvor jeg blev opmærksom på, at nogle af
medlemmerne arbejdede hos Den Frie Rådgivning, som jeg på daværende tidspunkt
ikke var bekendt med. Men jeg tog kontakt til dem, fik en snak med nogle af medarbejderne og kom hurtigt i gang som frivillig rådgiver.
Det var egentlig meningen, at jeg kun skulle være der om onsdagen, men jeg blev så
glad for arbejdet, at jeg næsten var der hver eneste dag. Jeg har også været frivillig
andre steder, men der er et helt fantastisk sammenhold hos lige netop Den Frie Rådgivning. Man får et tæt bånd til både medarbejdere, brugere og andre frivillige. Jeg
tror ligeledes, at beliggenheden i Vollsmose har stor betydning. En stor del af vores
brugerskare er beboere i nærområdet, og dét, at rådgivningsinstansen ligger nær dem,
gør måske tilhørsforholdet større, end hvis det lå andetsteds.
Der er noget helt specielt ved Den Frie Rådgivning. På trods af andre muligheder, så
venter brugerne gerne i flere timer for at få hjælp hos netop os, og i 99% af tilfældene
går brugerne ud med en løsning. Blandingen af faste medarbejdere, frivillige, praktikanter mm., som hver dag mødes i Den Frie Rådgivnings lokaler, gør, at sammenholdet og atmosfæren er helt unik. For mig personligt har det haft stor indflydelse på
mit liv at være frivillig rådgiver. 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.
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Finan
Bruger

Brugerberetning
Jeg hedder Finan, er 18 år og går i 9. klasse på Ungdomsakademiet, UngNord. Til
sommer skal jeg starte på VUC. Jeg er oprindeligt fra Eritrea og er kommet i Den
Frie Rådgivning som tolk for andre eritreere. Det har været om forskellige ting; alt fra
hjælp med NemID, breve fra kommunen mm. til ting som ansøgning om statsborgerskab og familiesammenføring.
Hver gang vi er kommet i Den Frie Rådgivning, har vi fået hjælp til at løse vores
problem, hvad enten sagen var af stor eller lille karakter. Jeg ser Den Frie Rådgivning
som yderst vigtig for folk, som er nye i Danmark, og det har været en stor hjælp. Når
man måske ikke snakker så godt dansk eller kender til alt ved det danske system, er
det rart, at der er nogle til at guide og hjælpe en.
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Foto: Rådgivere i færd med at hjælpe brugere
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Koordinator

Status på Cykelskolen
Den Frie Rådgivning afholdte igen i 2015 Cykelskole for Kvinder - både forår og
efterår.
I efteråret 2014 blev cykelskolen for første gang afholdt på fodboldbanen og stierne bagved UngNords lokaler i stedet for på Færdselskolen ved Risingskolen, hvor
cykelskolen ellers i mange år holdt til. Lokaler til indendørs undervisning blev stillet
til rådighed af Community Center Vollsmose. I efteråret 2014 skabte de nye omgivelser en del udfordringer, og vinterpausen blev derfor blandt andet brugt på at udarbejde
en undervisningsplan for cykelskoleforløbet, samt en plan for fælles introduktion for at
klæde de frivillige bedre på til opgaven som medhjælpere i cykelskolen.
I foråret 2015 deltog 22 kvinder fordelt på to hold. I efteråret var der 21 tilmeldte ligeledes fordelt på to hold. Undervisningen foregik over 10 undervisningsgange. Kursisternes evaluering ved cykelskolens afslutning viser, at de når langt på de 10 undervisningsgange, men at langt størstedelen ønsker at følge endnu et forløb. Desværre er det
kun omkring halvdelen af de tilmeldte kursister, der deltager i evalueringen. Der skal
derfor fortsat være fokus på at få kvinderne til at gennemføre forløbet. På spørgsmålet
om hvorfor kursisterne gerne ville lære at cykle, lød svarene blandt andet: "Fordi det
er sjovt", "for at kunne cykle i skole", "for at få motion og lære omgivelserne at kende"
og "for at kunne tage på cykeltur med mine døtre".
I løbet af forløbene indgik også færdselsundervisning, som i foråret 2015 blev varetaget af Lars Madsen fra Vollsmose Nærpoliti. Kursisterne tog godt imod Lars Madsen,
og samarbejdet med politiet, der var meget nærliggende, fungerede i det hele taget

Fortsættes på næste side...
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Der blev inden starten i april 2015 hvervet fem nye frivillige medhjælpere, hvoraf de
tre fortsatte som frivillige i efterårssæsonen. Udover de frivillige blev koordinering af
og undervisningen på cykelskolen varetaget af praktikanter og studentermedhjælper
fra Den Frie Rådgivning foruden mangeårige instruktør Franz Brandt. I efteråret overtog Dicte Dahl, der også er frivillig i rådgivningen og formand for Community Center
Vollsmose, stillingen som studentermedhjælper og koordinator for cykelskolen.
Den Frie Rådgivning nød godt af samarbejdet med Odense Kommune, idet cykelskolens cykler fik eftersyn og reperationer udført af elever ved Skibhusskolen, der er et
projekt under Ungdomsakademiet ved UngNord. Tusind tak for det!
Den Frie Rådgivnings bestyrelse har på grund af manglende midler valgt ikke at
oprette cykelskolehold til foråret 2016. Cykelskolen er dog klar igen til efteråret 2016,
hvor der vil blive oprettet et eller to hold med start i slutningen af august. Tidspunkt
og mulighed for tilmelding vil fremgå af Den Frie Rådgivnings hjemmeside og på
Facebook. Desuden vil plakater og flyers blive sendt eller uddelt til samarbejdspartnere, således at kvinder, der er interesserede i et cykelskoleforløb, kan se, hvordan de
tilmelder sig.
Desuden er der altid brug for frivillige medhjælpere
til cykelskolen, særligt da der ikke afvikles cykelskole
i foråret 2016. Hvis man har lyst til at være frivillig
eller bare vil høre mere om det, kan man altid henvende
sig til Den Frie Rådgivning.
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Foto: Et af vores cykelskolehold,
forår 2015
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René Priyadarshan Beck Bjerregaard
PR- og kommunikationsmedarbejder

Rollen som screener
I min rolle som screener fungerer jeg som mellemled mellem brugerne og selve rådgiverne. Jeg har til opgave at screene brugerne og derigennem finde ud af, hvilken
type rådgivning den enkelte bruger efterspørger, og hvor omfattende den enkelte
sag er. Jeg skal også finde ud af, om den enkelte bruger efterspørger rådgivning på
et givent sprog, og om vedkommende selv har medbragt tolk for derefter at dirigere
brugeren videre til rette rådgiver.
Ved siden af selve screeningen er min opgave også at gøre klar til at rådgivningen
åbner, samt rydde op når rådgivningen lukker. Ydermere fungerer jeg som en hjælper
for rådgiverne, når de sidder med brugerne og har spørgsmål af alskens slags. Jeg
forsøger også at skabe et trygt og rart arbejdsmiljø for de frivillige, så de føler sig
velkomne hos os.
Dét, at der i den ordinære rådgivnings åbningstid
er en screener, giver en vis grad af ro og orden i
selve rådgivningsområdet såvel som i forholdet
mellem rådgivere og brugere. Screener-funktionen
giver et overblik, som skaber struktur og retningslinjer
for både brugere og rådgivere. Rollen som screener
oplever jeg som vigtig i den forstand, at screeneren
både er med til at skabe tryghed for brugerne og for
de frivillige rådgivere - og jeg ser kun udviklingen
som en stor gevinst for DFR.
Foto: Screener i samtale med bruger
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Status på projektet PROP
I 2015 fik vi midler fra Odense Kommunes §18 Udviklingspulje til at gennemføre
indsatsen Privatøkonomisk Oprydning (PROP). PROP tilbyder borgere i Odense 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 ansvar for deres 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 brugeren indgå i et koordineret forløb,
hvor brugeren vil møde den samme rådgiver gennem hele forløbet. Denne rådgiver
hjælper den enkelte bruger med at skabe overblik over sin økonomi, lægge et budget,
lave realistiske afdragsordninger og forholde sig til sit rådighedsbeløb. Derudover vil
der blive talt om låntyper og konsekvenser af forbrugslån, forsikringer mv.
Forløbet vil kræve en adfærdsændring hos brugerne, og derfor vil rådgivningen lægge
vægt på motivation og hjælp til selvhjælp. Det vil være en imødekommende og anerkendende proces, som bringer den enkelte brugers unikke og egne ressourcer ind i forløbet. Brugeren skal mødes i øjenhøjde og være ansvarlig for processen og fremdriften. Projektet vil således skabe motivation for forandring hos brugeren samt fastholde
motivationen gennem hele forløbet, så ændringerne bliver varige. I forløbet samarbejdes med økonomisagsbehandlere, bankrådgivere og andre relevante instanser. Det
vil også være muligt at trække på Den Frie Rådgivnings mange sproglige kompetencer
blandt de frivillige, således at man også kan gennemføre forløbet på trods af
manglende eller mangelfulde danskkundskaber.
I 2015 opstartede vi 28 forløb, hvoraf ca. 22 forløb havde den ønskede effekt, forstået
på den måde, at brugeren efter endt PROPforløb overholder afdragsordninger, budgetaftaler og ikke optager ny gæld. PROP er altså på mange måder en succes, og vi håber
på flere gode resultater i fremtiden.
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Københavnertur for frivillige
Den 26. september 2016 inviterede DFR alle sine frivillige på en studietur til København. Det var en dag med fokus på faglig opkvalificering, nye input og naturligvis
socialt samvær med vores frivillige. Der var 35 frivillige tilmeldt turen, og vi drog
mod København en lørdag morgen, hvor DFR havde sørget for lidt mundgodt til turen
– nogle af vores frivillige havde også medbragt kage.
Første stop på turen var på Asylcenter Avnstrup, udenfor Roskilde, hvor vi mødtes
med en aktivitetsmedarbejder, som viste os rundt på asylcentret og fortalte om alle de
aktiviteter, der er på centret. Derefter drog vi videre til København, hvor vi besøgte
Trampolinhuset, som er et medborgerhus for asylansøgere. Trampolinhuset er en frivillig social forening, der har til formål at give asylansøgere ejerskab og indhold for
eget liv. Det var meget spændende at se huset samt møde direktøren, og de frivillige
var meget aktive og spørgende.
Vi spiste frokost på Nørrebro, hvorefter vi mødtes med Uzma Ahmed, en boligsocial
medarbejder på Nørrebro, som viste os rundt i bydelen. Vi besøgte også Center for
Positiv Integration (CePi), som er et rådgivningstilbud, der minder om DFR, blot i
mindre skala.
Københavnerturen var en rigtig dejlig dag, hvor der var fokus på både faglighed og
socialt samvær. Vores frivillige har også efterfølgende udtrykt, at ture som denne
styrker sammenholdet; noget, som vi håber snart at kunne afholde igen.
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Aktivitetskalender 2015
Januar:

Politikerbesøg af Cæcilie Crawley (S) og Christoffer Lilleholt (V)

Februar:

Første fyraftensmøde

Marts:

Generalforsamling

April:		

Cykelskolestart for første hold

Maj:		
		

Etablering af projektet PROP
Deltager til Integrationsnetværksdag på rådhuset

Juni:		
		

Artikler om Den Frie Rådgivning i Politiken og Fyens Stiftstidende
Foredrag om Den Frie Rådgivning ved Lærdansk Odense

Juli:		

Lukket

August:

Cykelskolestart for andet hold

Sept.:		

Deltager til Studiestartsmesse på SDU

Oktober:

Københavnertur for frivillige

Nov.:		
		

Introduktionskursus for nye frivillige
Besøg af internationale studerende fra SDU

		

SIDE 24

SIDE 24
SIDE 24

Samarbejdspartnere
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Afsluttende ord
Fremtiden for DFR ser lys ud – på trods af udfordringer med forankring af vores
forenings tilbud er der et stort behov for DFR’s kerneydelse, nemlig rådgivning. Vi
forsøger at imødekomme efterspørgslen, og det vil vi blandt andet gøre ved hele tiden
at være i dialog og optimere vores rådgivningsrammer. Forhåbentlig får vi et ekstra
rådgiverbord, hvorved vi kan være én ekstra rådgiver på vagt hver dag, og endeligt
sætter vi en ære i at være i dialog med både myndigheder og brugere omkring, hvordan
vi optimerer vores tilbud og samarbejder på bedst mulig vis.
Den Frie Rådgivning er en forening i rivende udvikling, hvilket vi glæder os over, og
vi oplever en støt stigning i både antal brugere, frivillige og medlemmer.
2015 var et godt år for Den Frie Rådgivning og kendetegnet ved den store udvikling.
Vi glæder os til et begivenhedsrigt 2016 - tak for at I læste med!
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