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Daglig koordinator

Velkommen til Den Frie Rådgivning
2016 har været et travlt år for Den Frie Rådgivning. Det, du
sidder med i hånden, er en samling af højdepunkterne fra
året, der er gået. Vi er stolte af vores daglige arbejde og
glæder os til at dele det med jer gennem denne årsrapport.
Tag dét med dig, du har interesse i og kontakt os gerne for en
eventuel uddybning.
God læselyst!

Den Frie Rådgivnings årsrapport 2016 er tilrettelagt af Sofie Pedersen og Sara Malmos
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Sara Malmos
Daglig koordinator

H V E M E R D E N F R I E R Å D G I V N I N G?
Den Frie Rådgivning er en frivilige social

Vores ønske er, at brugerne, ved at få hjælp

forening.

af

i rådgivningen, får frigjort ressourcer, som de

forskellige mennesker med lige muligheder.

kan bruge til i højere grad at tage ansvar for

Med visionen for øje er vores mission at rådgive

eget liv og deltage aktivt i samfundet.

alle, der oplever et behov for rådgivning og

Ud over rådgivning laver foreningen også

bidrage til at opbygge deres ressourcer og

en række folkeoplysende aktiviteter, som

handlemuligheder. Mange af vores brugere

beskrives nærmere i denne årsrapport. Den

har et lille netværk og mangler eksempelvis

Frie Rådgivning er uafhængig af religiøse og

sproglige ressourcer til på egen hånd at

partipolitiske interesser. vores arbejde bygger

løse

problemstillinger.

på et værdisæt, som vi bestræber os på

Problemstillinger, der hurtigt kan vokse sig

at have med i alt, hvad vi gør. Se dette på

uoverskuelige, hvis man ikke reagerer på dem.

modsatte side.

Vores

vision

er

hverdagsrelaterede

et

samfund

ORGANISATION OG HISTORIK
Ideen til Den Frie Rådgivning opstod i ’Fritidsbutikken’, Odense Kommune 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, 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. Samtidig betyder det, at Den Frie Rådgivning har gode kollegaer, der alle
bidrager til Den Frie Rådgivnings udvikling.
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Damir Balalic
Afdelingsleder, Fritidsbutikken
Bestyrelsesmedlem

ØKONOMISK BERETNING
I 2016 blev Den Frie Rådgivningens økonomi

I efteråret 2016 lykkedes det at indgå en aftale

forbedret en smule i forhold til året før.

med FrivilligNet om salg af en kopi af vores

Foreningen fik 470.000 kr. fra Servicelovens §

registreringssystem.

18 tilskud til frivillig sociale foreninger, hvorfra
de 200.000 kr. blev bevilliget til videreførelse

Den samlede indtægt lyder derfor i 2016 på

af aktiviteten PROP. Derudover fik Den Frie

774.276,56 kr

Rådgivning 300.000 kr. fra Puljen til frivilligt
socialt arbejde, PUF-puljen, dog for en periode

Den

væsentligste

på 15 måneder (1.3.2016 – 31.5.2017). Det har

løn

for

vist sig, at tildelig af PUF-midlerne var forsinket

studentermedhjælpere.

Derudover

har

endnu en gang, med den konsekvens, at Den

de

været

og

Frie Rådgivning risikerede at miste yderligere tre

frivilligpleje, hvortil hører også fejring af Den Frie

måneders finansiering, foruden to måneder fra

Rådgivningens 10 års jubilæum.

de

næststørste

udgift

ansatte,
udgifter

i

2016

vedrører

koordinatorer
kurser

og

2015. Vi fik mulighed for at søge ekstrabevilling
til dækning af disse tre måneder, hvilket sikrede

Bestyrelsen

har

løbende

fulgt

udvikling

i

aktiviteterne.

økonomien og justeret budgettet i 2016, så
Den Frie Rådgivning nåede sikkert i land ved

Foreningen
med

de

forlængede
bolig

Korsløkkeparken

sociale
og

de

tre

kontrakter

helhedsplaner

Skt.

årsskiftet med et lille overskud.

for

Klemensparken,

samt Nordfyns Kommune, hvor de betalte for
koordinatortimer ift. rådgivning de respektive
steder. Derudover blev der i efteråret 2016
forhandlet med helhedsplanen i Dianavænget
om genoprettelsen af en satellitrådgivning. I
efteråret påbegyndte bestyrelsen forhandlinger
med Bolig Socialt Hus om indgåelse af en
fælles aftale om fremtidige satellitrådgivninger
i Korsløkkeparken, Skt. Klemens Parken og
Risingplan. Det blev desværre ikke forhandlet
på plads.

4

Karina Andersen
Formand

FORMANDSBERETNING
2016 har været et år i udviklingens tegn for Den

som rådgiver i Den Frie Rådgivning bliver kastet

Frie Rådgivning. Der har været fart over feltet

ud i. Efter 2 måneder som ny rådgiver skal man

på flere områder:

gennemføre et introduktionskursus, hvor vi bl.a.

Vi har haft stigning i antal af sager, antal af

lægger vægt på implementeringen af hjælp til

frivillige, haft ændringer i den daglige ad-

selvhjælp, og hvordan man sætter rammerne

ministration, samt generelle tegn på at vi er en

for en god rådgivningssamtale.

forening i vækst.

Derudover får vores frivillige løbende tilbud
om

opkvalificering

via

fyraftensmøder,

I 2016 slog vi ikke blot rekorden i antal sager

hvor vi sætter fokus på aktuelle emner,

(se statistik), men også rekord i antal af

såsom

frivillige. Fra august til november 2016 fik vi 27

udlændingeloven, PTSD og lignende.

kontanthjælpsreform,

stramninger

i

nye frivillige, hvilket er fantastisk. Vi mener at
frivilliges engagement er en af samfundets

Vi har ikke kun oplevet en stigning i antal sager,

vigtigste foorandringskræfter. Samtidig er de

men også en stigning i kompleksitet i sagerne.

frivillige altafgørende for Den Frie Rådgivning.

Dette stiller nogle større krav til vores frivillige

De frivillige henvender sig ofte af sig selv, fordi

end tidligere: vi skal være mere effektive (få

de har hørt om Den Frie Rådgivning gennem

flere sager igennem for at nå alle de brugere,

medstuderende, andre frivillige, venner eller

der henvender sig til os) og vi skal have en større

familie. Det er vi utrolig stolte af, og vi kan nu

grad af generel viden, hvilket vi forsøger at

bryste os af at have en frivilligbase på ca. 70

imødekomme med flere fyraftensmøder, mere

frivillige, der kan tilbyde rådgivning på i alt 18

opkvalificering samt udvidelse af rådgivningen,

forskellige sprog.

således at vi nu kan yde rådgivning ved 4
borde frem for 2 samt et selvhjælpsbord, der

Den Frie Rådgivning vil gerne være det bedste

kan bruges til kortere sager.

sted i Odense at være frivillig – og derfor gør vi
meget for at sikre gode rammer for de frivillige.
Det gør vi blandt andet ved at sikre alle vores
frivillige en god introduktion og oplæring til
rådgivningsarbejdet.
Derfor sidder nye frivillige sammen med en
erfaren rådgiver de første 4 gange, den nye
frivillige er på vagt. Dette sikrer, at den nye
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FORMANDSBERETNING
2016 var året, hvor vi fik en ny daglig

barselsvikariatet, der sikrede en stabil daglig

koordinator som barselsvikar for Sara Malmos.

administration i en travl hverdag.

Koordinatoren blev Ida Johanne Eriksen, som
for mange var en gammel kending, da Ida

Administrationen i Den Frie Rådgivning er

både har været praktikant, frivillig rådgiver samt

generelt vokset, og der er blevet ansat flere

studentermedhjælper i cykelskolen for kvinder.

forskellige koordinatorer i DFR nu med forskellige

Derfor havde Ida et indgående kendskab til

ansvarsområder. Se organisationsdiagramet

Den Frie Rådgivning, da hun startede, og vi har

nedenfor

været utrolig glade for hendes indsats i
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FORMANDSBERETNING
I Den Frie Rådgivning har vi en såkaldt

En stor del af vores brugere er flygtninge,

screener-person, der sidder ved indgangen

der udover traumer fra krig og flugt også er

til rådgivningen. Screeneren er den første

bekymrede for deres familier, som ofte er

person, brugeren møder og screeneren har

ladt tilbage i hjemlandet, mens de venter på

til opgave at modtage brugeren, notere

familiesammenføring. Det kan være svært for

hvad brugeren skal have hjælp til, og evt.

vores rådgivere at hjælpe i denne situation.

på hvilket sprog, brugeren har brug for

Derfor er det vigtigt, at man som rådgiver i Den

hjælp på. Screener-funktionen er en vigtig

Frie Rådgivning er i stand til at møde brugeren

del af dagligdagen i Den Frie Rådgivning.

i øjenhøjde og udvise empati, men samtidig

Screeneren

vores

også er i stand til at udvise handlekraft og

person,

gåpåmod, således at den enkelte bruger føler,

ansigt
der

er

på

mange

udadtil,

og

er

holder

styr

måder

også

på

den

køen,

tidsforbruget

at vedkommende får hjælp og bliver hørt.

hos den enkelte rådgiver og kan hjælpe
vores

hurtige

sager.

2016 har også været et år præget af

brugerne

bliver

samarbejde på tværs, og i særdeleshed

frustrerede over den lange ventetid, der

et godt samarbejde med flere forskellige

nogle gange kan være, og samtidig også

afdelinger af Odense Kommune. Særligt skal

er

Integrationsafsnittet

Vi

brugere

oplever

frustrerede

med
ofte,

over

små,
at

det

danske

system,

nævnes,

som

henviser

hvilket de kan opleve som langsomt og

mange nytilkomne borgere til vores rådgivning,

tungt.

af

hvilket vi er meget glade for. I samarbejde med

være

Integrationsafsnittet tilbyder vi nu rådgivning

tager

på Borgerservice på Skulkenborg én dag om

en

Eksempelvis

kan

behandlingen

familiesammenføringsansøgning

langsommelig,

da

det

som

regel

halvanden år fra ansøgningstidspunkt til svar

ugen. Se vores hjemmeside for åbningstider.

fra Udlændingestyrelsen.
Dette er meget frustrerende for brugerne, der

Vi vil gerne sige en stor tak til vores brugere,

ofte er pressede på flere fronter, hvilket vi også

frivillige

mærker i det daglige arbejde. Dette forsøger

succesfuldt og spændende 2016. Vi ser frem

vi at imødekomme ved at anerkende deres

til endnu mere samarbejde i 2017. En særlig

frustration, og forsøge at forklare og undervise

tak skal lyde til vores tætte samarbejdspartner

i, hvordan systemet fungerer for at forsøge at

UngNord for et godt 2016 – vi glæder os til 2017!

og

samarbejdspartnere

for

et

skabe en forståelse for deres situation.
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BESTYRELSENS ARBEJDE
Bestyrelsen består af formand, næstformand,

for nye frivillige, hvor fokus er på den gode

kasserer, fire menige medlemmer samt to

samtale

suppleanter. Vi mødes én gang om måneden

selvhjælp. Målet er, at alle frivillige har været

og diskuterer DFR’s udvikling, status quo og

på

strategi.

frivillige hos os i et halvt år. På den måde lærer

Arbejdet er strukturerer omkring forskellige

de ikke blot om de lovgivningsmæssige ting i

udvalg, med to faste udvalg og derudover ad

rådgivningen, men bliver også bevidste om,

hoc-arbejdsgrupper. De faste udvalg er det

hvordan de på bedst mulig vis yder hjælp til

faglige udvalg og fundraising udvalget.

selvhjælp, når de sidder som rådgivere. Se

og

implementering

introduktionskursus

når

af

de

hjælp
har

til

været

også oversigt over frivillig aktiviteter.
DET FAGLIGE UDVALG
Det

faglige

udvalg

er

et

udvalg

under

Ud over fyraftensmøder og introduktionskurser

bestyrelsen, der arbejder med den faglige

var vi en tur i Århus. Dagen bød på besøg

opkvalificering af vores frivillige. Vi har et ønske

på Jelling asylcenter, Oplæg hos A2B i Århus

om, at vores frivillige hele tiden udvikler sig i

samt rundvisning i Gellerupparken. En meget

deres rådgivning, således at de er klædt på til

vellykket tur, der både bød på hyggeligt

at yde den bedste rådgivning.

samvær og ny viden om vores målgruppe.

Derfor tilbyder vi i årets løb fyraftensmøder,

Læs mere om det i afsnittet om Århusturen.

introduktionskurser for nye frivillige og en
heldagstur for de frivillige, der både indeholder

FUNDRAISINGUDVALGET

sociale og faglige elementer.

Fundraisingudvalget
omdefinere

2016

bød

transition
Casper

på

ved

fyraftensmøder

vores

Skouboe

sig

besluttede

selv

ift.

i

2016

at

arbejdsopgaver.

om

Medlemmer af udvalget har tidligere været

bestyrelsesmedlem

med til at skrive større, tungere ansøgninger

Madsen,

på

til diverse private fonde og offentlige puljer.

vores

Vi har dog måtte indse, at det kræver en

Pedersen,

enorm viden om foreningen at skrive disse

information om PTSD ved Charlotte Sølver

ansøgninger. For at udnytte de kompetencer,

Rehling

Klinik

der er i udvalget på bedst mulig vis, besluttede

Grænseforeningens

vi derfor, at dette udvalg skulle have fokus på

familiesammenføringsområdet
praktikant

samt

Mariane
fra

oplæg

reglerne
ved

Nedergaard

Indvandrermedicinsk
ved

Kulturmødeambassadører.

at skaffe sponsorater til foreningen frem for at

Desuden blev der afholdt tre introduktionskurser

skrive de helt store ansøgninger.
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BESTYRELSENS ARBEJDE
Efter

denne

omstrukturering

i

sommeren

ARBEJDSGRUPPEN VEDR. OPHØR AF

2016 har fokus været på, at lave fysiske

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE:

ændringer i venteværelset til rådgivningen,

Den Frie Rådgivning er en organisation i vækst,

således at både børn og voksne ville få en

og vi har på 3 år fordoblet vores frivilligbase til

bedre oplevelse, når de sad og ventede på

ca. 70 frivillige. Derudover er presset på vores

at få rådgivning. Dette har betydet, at der

forening blevet større, da kommuner og andre

er kommet 9 kg. LEGO til foreningen og et

aktører bruger os mere aktivt og systematisk.

børnebord, man kan sidde ved og tegne

Dette stiller større krav til vores frivillige vedr.

eller lege med LEGO. Vores ønske er, at vi i

effektivitet og professional viden. Derfor har

2017 kan tilbyde et venteværelse med aviser,

vores frivilligprofil ændret sig de senere år,

information om hvad der sker i foreningen og

og nogle gange er matchet mellem Den Frie

anden relevant viden til vores brugere, samt

Rådgivning og den enkelte frivillig ikke rigtig.

et endnu mere optimeret børnehjørne, så

Derudover kan der opstå en situation, hvor en

børnene kan lege der, imens mor og far får

frivillig ikke agerer ud fra Den Frie Rådgivnings

hjælp af vores dygtige rådgivere.

værdisæt. Dette er tænkte situationer, men
for at være godt forberedt nedsatte vi en

Ad hoc arbejdsgrupperne i 2016 har været

arbejdsgruppe, der havde til opgave at

jubilæumsarbejdsgruppen,

arbejdsgruppen

udforme retningslinjer for, hvordan Den Frie

for ophør af samarbejde med frivillige og salg

Rådgivning skal agere i situationer, hvor vi er

af viden - SAV.

nødsaget til at stoppe samarbejdet med en
frivillig før tid. Dette dokument er heldigvis

JUBILÆUMSARBEJDSGRUPPE

ikke blevet brugt endnu, men vi mener, det er

Gruppen

bedre at være godt forberedt, hvis situationen

blev

nedsat

i

forbindelse

med planlægning af jubilæet. En af de
store

arbejdsopgaver,

foranstaltninger

vedr.

udover
afholdelsen,

en dag skulle opstå.

praktiske
var

at

SALG AF VIDEN - SAV

udforme et jubilæumshæfte med interviews fra

Denne gruppe blev nedsat i 2016, og er stadig

tidligere og nuværende ansatte, praktikanter,

aktiv. Gruppen har til formål at kortlægge,

frivillige og brugere. Det var et stort arbejde,

hvilken viden Den Frie Rådgivning besidder,

som resulterede i et fint jubilæumshæfte.

og hvordan vi videre formidler denne viden

Hæftet kan rekvireres ved at kontakte Sara på

til andre aktører ved blandt andet at afholde

leder@dfr-odense.com eller gå ind på vores

foredrag, workshops eller lignende.
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O V E R S I G T: F R I V I L L I G A K T I V I T E T E R
Februar, 17.

Fyraftensmøde om transition

Marts, 30.

Introduktionskursus

Maj, 3.

Introduktionskursus

Maj, 24.

Fyraftensmøde i PROP´s om nye
økonomisk model

Maj, 31.

10 års jubilæumsreception

August, 31.

Fyraftensmøde om PTSD

September, 14

Introduktionskursus

Oktober 3.

Kursus i reglerne på familiesammenføringsområdet

Oktober 8.

Århustur; besøg på Jellinge Asylcenter,
A2B, og rundvisning i Gelleruparken

Oktober 26

Fyraftensmøde med Grænseforeningens
Kulturmødeambassadører

November 10.

Julefrokost med hele UngNord

November 30.

Introduktionskursus

December 22.

Juleafslutning
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Kommunikationspraktikant

STATISTIK
							2015			2016

Antal henvendelse				2050			3308		
Antal åbningsdage				179			167
Gennemsnitlig antal sager pr. dag		
11,4			
19,8
Gennemsnitlig tid pr. sag			
35 min		
33 min
Antal personer					665			775
Vi har i løbet af året oplevet en stigning af

I 2016 er antallet af sager, vi når pr. dag, steget

antallet af henvendelser, fra 2050 sager i 2015

markant. Hvor vi i 2015 havde i gennemsnit 11

til 3308 sager i 2016, en stigning på 61%, fordelt

sager pr. dag, havde vi i 2016 i gennemsnit

på i alt 167 åbningsdage. Henvendelserne

næsten 20 sager pr. dag. En af de væsentlige

fordeler sig i alt på 775 personer. Den gennem-

årsager til dette er, at vi i 2016 har udvidet fra to

snitlige tid pr. sag er 33 min, hvilket er et lille fald

rådgivnings borde til fire rådgivningsborde. Det

i forhold til 2015, der var på 35 min.

betyder, at der er flere frivillige rådgivere, som
kan hjælpe brugerne.

Oversigt over antal henvendelse i vores satellitrådgivninger
							2015			2016

Påskeløkken					57			82		
Dianavænget					46			19
Korsløkken						31			40
Skt. Klemens					12			83
Eljskovsgade					0			26
Skulkenborg					0			14
Ovenstående

i

Skulkenborg er først blevet etableret i slutningen

satellitrådgivningerne, og forskellen mellem

af 2016, og derfor har der ingen henvendelser

2015 og 2016. Samarbejdet med Dianavænget

været på de to lokaliteter i 2015. Oversigten

ophørte i en periode og startede op igen

viser, at der generelt er en stigning i de

i slutningen af 2016, hvilket er grunden

forskellige satellitrådgivninger, hvilket hænger

til

sammen med større kendskab til de enkelte

de

viser

begrænsede

antal

antal

henvendelser

henvendelser.

Satellitrådgivningerne i Ejlskovsgade og

satellitrådgivninger, både via PR men også
mund-til-mund-metoden
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STATISTIK
Antal henvendelse fordelt på emne
Størstedelen af henvendelserne drejer sig

30%

2%
3%

34%

4%
4%

9%
5%

9%

Udlændingestyrelsen

om Udlændingestyrelsen, herunder er 42%

Private firmaer

omkring familiesammenføring. De resterende

Odense Kommune

henvendelser er sager vedr. Odense Kommune

Udlændinge-, Integrations- og
Boligministeriet

og diverse økonomiske spørgsmål. ’Andet’

Økonomi

dækker over statsforvaltning, boligforeninger

Digital adgang

osv.

Politi

udlændingestyrelsen har vi set en stigning på 80%

PROP

fra 2015 til 2016, hvor vi samtidig ser en stigning

Andet

på 62% på sager vedr. Odense Kommune.

I

antal

henvendelser

omkring

Antal henvendelse fordelt på nationalitet
Størstedelen
får,

er

med
Øvrige
19%

22%

3%
5%
22%

flygtninge
etnisk
lande

og

vi

efterkommere

minoritetsbaggrund.
dækker
Vietnam

over

Somalia

Hvis vi sammenligner antal henvendelser i 2016

Irak

med henvendelsene fra 2015 kan vi se, at der

Eritrea

er en markant stigning i forhold henvendelser

Palæstina

Afghanistan,

henvendelser,

Libanon,

Øvrige lande
18%

de

Syrien

Danmark

11%

fra

af

osv.

fra personer, der kommer fra Eritrea og Syrien,
som følge af flygtningestrømmen. I 2015
havde vi 79 henvendelser fra personer med
Eritreisk baggrund, og i 2016 var dette steget
til 354 henvendelser, hvilket er en stigning på
348%. Antallet af henvendelser fra personer
med syrisk baggrund er også steget med
130%, fra 322 til 741 henvendelser i 2016.
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Sofie Pedersen
Kommunikationspraktikant

STATISTIK
Figurer over hjælp til selvhjælp
2016

2015
Gennem min spørgeteknik er brugeren
blevet mere bevidst om sin situation

16%

Brugeren fik indsigt i, hvordan
problemstillingen blev løst

37%

Brugeren kom selv med forslag til løsning
af problemstilling
Brugeren brugte selv computeren

15%
2%

30%

14%

22%

Brugeren kontaktede selv den relevante
instans
Jeg har ikke ydet selvhjælp/ikke krydset af
3%

30%

11%

11%

9%

Den Frie Rådgivning ønsker at medvirke til, at

Målet er, at rådgivningens brugere på sigt bliver

brugerne på sigt selv skal kunne løse deres

selvhjulpne i forhold til de problematikker, de

problemer. Derfor har vi fokus på hjælp-

henvender sig med i rådgivningen. På længere

til-selvhjælp!

sigt er formålet endvidere, at brugerne, ved at

en

Når

problemstilling,

en

bruger

inddrages

præsenterer
i

få hjælp i rådgivningen, får frigivet ressourcer,

løsningen af sagen. Dette kan være ved at

de kan bruge til yderligere at tage ansvar for

forklare

egen situation og bidrage aktivt til samfundet.

sammenhænge

og

han/hun

betydninger,

ved at opfordre brugeren til selv at taste
oplysningerne på computeren, når fx et

Oversigten viser at der i 2016 har været større

skema skal udfyldes eller opfordre brugeren

fokus på den hjælp-til-selvhjælp, der har været

til at kontakte den relevante instans. Ved at

ydet i rådgivningen, end i 2015. Generelt set

inddrage brugeren i at løse problemstillingen,

er der færre sager, hvor der slet ikke ydes

styrkes

hjælp-til-selvhjælp sammenlignet med 2015.

og

bekræftes

brugerens

i

egne

færdigheder. Således bliver han/hun klædt
på til at klare lignende situationer i fremtiden.
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Sofie Pedersen
Kommunikationspraktikant

STATISTIK
Figurer over antal henvendelser uden for Odense

2015
4

2016

19

9

Nordfyns

6

Svendborg

9
82
19

10

Assens
Kerteminde

45

17
174

38

Faaborg-Midtfyn
45

Nyborg
Middelfart

24

Langeland + Ærø
22

19

Uden for Fyn

54
128

I ovenstående er det muligt at se, antallet af

Vi gør, i samarbejde med Nordfyns kommunes

henvendelser i 2015 og 2016 fordelt på post-

og Integrationsnets medarbejdere, meget for

numre. Det vil sige, at eksempelvis havde vi 19

at udbrede kendskabet omkring rådgivnin-

henvendelser fra personer der bor i et post-

gens tilbud for potentielle brugere. Vi kan her

nummer, der tilhører Svendborg Kommune i

se frugten af dette arbejde.

2015, hvor dette tal er steget til 128 henvendelser i 2016.

Hvis vi ser på henvendelser fra resten af Fyn
samt Danmark, er der også blevet mere bevi-

Vi har også set en stor stigning, når det kom-

dsthed omkring vores tilbud.

mer til henvendelser fra Nordfyns kommune.
I 2015 havde vi 93 henvendelser fra folk med
postnummer i Nordfyns kommune, dette tal
er steget il 220 i 2016. Vi har i samarbejde
med Nordfyns Kommune og Integrationsnet
etableret en satellitrådgivning for Nordfyns
borgere.
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Sofie Pedersen
Kommunikationspraktikant

BRUGERUNDERSØGELSER
I efteråret 2016 foretog Den Frie Rådgivning

Størstedelen af brugerne har fået hjælp

en brugerundersøgelse blandt dets brugere.

til deres problem og ved også hvad

Brugerundersøgelsen strakte sig over fire

rådgiveren har gjort for at løse problemet.

uger og fandt sted fra slut oktober til slut

Dog er det ikke alle der mener de selv

november 2016. Undersøgelsen bestod

kan løse problemet næste gang hvilket

af en spørgeskemaundersøgelse som

tilskrives sproglige problemer ifølge flere

brugerne udfyldte efter de havde fået hjælp

brugere. Størstedelen af brugerne følte sig

i rådgivningen. Spørgeskemaerne var på

velkommen i Den Frie Rådgivning og følte at

dansk, arabisk, engelsk og Tigrinya. I alt var

rådgiveren forstod problemet. I rådgivningen

der 39 besvarelser. Der er flere formål med

har vi oplevet at flere brugere har udtrykt

brugerundersøgelsen. Dels ønsker Den Frie

utilfredshed med ventetiden. Derfor ønskede

Rådgivning at undersøge tilfredsheden blandt

vi at stille spørgsmålet om brugerne synes at

brugerne i Den Frie Rådgivning. Derudover er

ventetiden var for lang og hvad brugerne

formålet at undersøge hvilken grad hjælp til

synes man eventuelt ville kunne gøre for at

selvhjælp brugerne får af rådgiverne.

gøre ventetiden mere behagelig. Dog viste
svarene i brugerundersøgelsen at brugerne

Generelt så udtrykker brugerne tilfredshed

generelt var tilfredse med ventetiden og kun

med Den Frie Rådgivning og den hjælp

8% sagde at ventetiden var for lang.

de har fået. Brugerne kommer mest pga.
sproglige problemer, men også fordi brugerne

Rapporten er udarbejdet af praktikanter

ikke forstår systemet samt nogle har svært ved

Benjamin Sajo og Mariane Nedergaard

at bruge computeren.

Pedersen.
På de næste par sider har vi vedlagt nogle af
diagrammerne fra brugerundersøgelsen.

15

Hvorfor kom du til Den Frie Rådgivning?

Samlet

Hvordan hjalp rådgiveren dig i dag?

Samlet

3
9

3

5

15

22

15

18

Jeg har svært ved det danske
sprog

De løste mit problem for mig

Jeg har svært ved at forstå
det danske system og
samfund
Jeg har svært ved at bruge
computeren

De løste problemet sammen
med mig

Andet

Ikke besvaret

De lærte mig selv at løse mit
problem

I diagrammet ovenover kan man se brugernes

I dette diagram er brugernes besvarelse af:

besvarelse af spørgsmålet: “Hvorfor kom du til

“Hvordan hjalp rådgiveren dig i dag?”.

Den Frie Rådgivning”.

Hos Den Frie Rådgivning lægger vi stor vægt

Det er tydeligt at se, at det er primært sproget

på ‘hjælp til selvhjælp’, ved at løse brugernes

der bliver set som en udfordring i forhold til at

problematikker sammen med dem. Resultatet

kunne løse problemerne selv.

af dette arbejde kan ses i diagrammet
ovenover.
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Kan du løse problemet selv en anden

Samlet

gang?

1

Var ventetiden for lang?

Samlet
3

9

12

2

9

25

17
Ja

Ja

Nej

Nej

Delvist

Delvist

Ikke besvaret

Ikke besvaret

Diagrammet ovenover her, viser brugernes

I dette diagram er brugerne blevet spurgt

besvarelse på om de kunne løse problemet

om den tid de skulle vente på at få hjælp

de kom med, selv en anden gang. De fleste

fra en rådgiver, var for lang. Her er der to der

af brugerne har svaret nej, hvilket er grundet

har svaret ja, og størstedelen har svaret nej.

problematikkernes sværhedsgrad, og som

Vi arbejder dog stadig hårdt her hos Den

nævnt tidligere, er der store sprogbarrierer.

Frie Rådgivning på at forkorte ventetiden og
gøre oplevelsen så behagelig som muligt for
brugerne.
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Benjamin Sajo
Tidl. kommunikationspraktikant

TUR TIL ÅRHUS
Hvert år tager Den Frie Rådgivning på studie-

Derefter gik turen til Århus, hvor vi besøgte

tur, i 2015 gik turen til København, og i 2016

A2B,

søgte vi mod vest; mod Århus.

fremmedsprog og hjælper flygtninge i arbejde.

Vi mødtes tidligt lørdag morgen, og fyldte

Her fortalte Marie, som er konsulent i A2B, om

bussen med kaffe, kager, boller og 28 frivillige

deres arbejde, indtil vores bestyrelsesmedlem

fra Den Frie Rådgivning.

Casper overtog, da han til hverdag også ar-

På turen til Røde Kors Center Jelling blev de

bejder i A2B.

som

både

underviser

i

dansk

som

frivillige rystet godt sammen med en runde
speed-dating i bussen, så ingen fik lov til at

Efter en hurtig frokost i A2B’s lokaler gik turen

sove.

videre

til

Gellerupparken,

hvor

Shadi

og

Elsebeth fra Helhedsplanen Gellerup fortalte
På Center Jelling fortalte Kirsten, som er frivillig

om parkens fremtid som en mangfoldig bydel i

medarbejder på centret, om Røde Kors centre

Århus, og vi fik selvfølgelig også lov til selv at se

og dagligdagen for flygtninge på centrene.

de nye tiltag på en rundvisning i parken.

Derefter fortalte Sabaah, som er flygtet fra Iran,

Herefter var der en lille times fri leg i Bazar

sin egen personlige historie, og om hvordan

Vest, hvor vi gik på opdagelse blandt frugter,

han i dag sidder på centret og venter på, at

grøntsager og andet godt, før vi prøvede

hans sag bliver behandlet.

Århus bedste kebab hos Bilal, inden en lang,
men noget mere stille tur hjem til Odense.
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Ida Johanne Eriksen
Tidl. koordinator

TIDLIGERE KOORDINATOR TAKKER AF
Fra midten af marts 2016 indtil årets udgang var

Det er nu Karina Andersen, der står i spidsen

jeg ansat som daglig koordinator for Den Frie

for bestyrelsen, efter at Mads Eriksen har været

Rådgivning som barselsvikar for Sara Malmos.

formand siden foreningens stiftelse. Mads

Da jeg fik tilbudt barselsvikariatet, var jeg ikke i

Eriksen sidder dog stadig i bestyrelsen som

tvivl om, at jeg ville tage imod tilbuddet.

menigt medlem.

Jeg

startede

som

praktikant

i

Den

Frie

Den 31. maj fejrede Den Frie Rådgivning

Rådgivning i januar 2014, hvorefter jeg var

sit 10 års jubilæum. Det blev en festlig

ansat som studentermedhjælper i Cykelskole

dag, hvor mange af foreningens frivillige,

for kvinder, og indimellem har jeg også været

kolleger,

frivillig rådgiver. Selvom jeg derfor havde et

medarbejdere deltog. Det var en kæmpe

vist kendskab til det daglige arbejde i Den Frie

oplevelse at være koordinator på en så stor

Rådgivning, var det dog et stort skridt nu at

dag i Den Frie Rådgivnings historie. Tusind tak

skulle være koordinator og stå med det daglige

til alle de fremmødte og for alle de pæne ord i

ansvar for foreningens og rådgivningens drift -

forbindelse med dagen.

samarbejdspartnere

og

tidligere

og ikke mindst med ansvaret for praktikanter
og studentermedhjælpere, som jeg jo selv

Meget er sket på de 10 år, foreningen har

tidligere havde været. Derudover har jeg, lige

eksistereret. En udvikling, jeg oplevede i de

fra jeg lærte Den Frie Rådgivning at kende,

måneder, jeg var ansat, var en stigning i antallet

haft stor kærlighed til stedet og dets arbejde.

af henvendelser i rådgivningen - hvoraf mange
mennesker kommer med komplicerede sager,

Jeg gik derfor til opgaven med intentionen

som de ikke ved, hvor de ellers kan søge

om at gøre mit bedste for foreningen, dens

rådgivning til at få løst. Den Frie Rådgivning fik

medarbejdere og ikke mindst alle dens mange

mange nye og dygtige rådgivere i årets løb,

frivillige.

som via Den Frie Rådgivnings intrduktionsforløb
nu er klædt godt på til at rådgive.

De næste cirka 8 måneder blev en spændende
og travl tid for Den Frie Rådgivning. Kort efter

Det var en fornøjelse, at så mange frivillige

jeg tiltrådte som koordinator, afholdt Den Frie

mødte op til vores arrangementer; og i det hele

Rådgivning sin årlige generalforsamling med

taget at opleve hvordan nye såvel som ’gamle’

stort fremmøde og kampvalg til stort set alle

frivillige engagerer sig i Den Frie Rådgivning.

poster - en stor dag for foreningsdemokratiet.
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Ida Johanne Eriksen
Tidl. koordinator

TIDLIGERE KOORDINATOR TAKKER AF
Alt i alt blev det nogle lærerige, udfordrende, inspirerende og fantastiske måneder som koordinator
for Den Frie Rådgivning.
Stor tak for samarbejdet til alle de dygtige frivillige, praktikanter og studentermedhjælpere.
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Abdirashid Abdi
Tidl. ansat i Fritidsbutikken

ABDI TAKKER AF
Siden Den Frie Rådgivning start har Abdi været

hjælpe. Det er et sted, hvor brugerne efter endt

en del af den faste stab, som brugerne kunne

rådgivningen går derfra med et smil på læben

få hjælp af en gang om ugen. Det var derfor

over at have haft en god oplevelse.

med stor sorg, at vi fra slutningen af januar 2017
tog afsted med ham. Han har fået mulighed

Jeg har det skidt med at forlade Den Frie

for at afprøve nye kræfter i en ny stilling som

Rådgivning, da der altid er nogen, der har

relationsmedarbejder i SSP. Her fortæller Abdi

brug hjælp. Dog ved jeg, at det nok skal gå,

om sin tid hos Den Frie Rådgivning.

fordi der er så mange kompetente mennesker
til at hjælpe dem i Den Frie Rådgivning. Jeg har

I 2005 arbejdede jeg i Fritidsbutikken med

sagt til brugerne, der kommer til at savne mig

børn og unge, men vi opdagede at der også

”Rolig nu, ingen stress, du får hjælp”.

var et behov mht. forældrene. Behovet var
så stort, at der i 2006 blev givet midler så Den

Jeg kan ikke rose Den Frie Rådgivning nok.

Frie Rådgivning kunne starte op. Her i 2017 er

Jeg kæmper for civilsamfundet, og denne

der nu omkring 70 frivillig i rådgivningen, og

organisation er dem der løfter borgerne, og

det er dejligt, at der er så mange tilknyttet, for

kan råde og vejlede borgerne gratis og med

de løfter en kæmpe byrde. Uden dem ville vi

det samme. Her kan de få hjælp til alt.

aldrig være nået så langt.

Den Frie Rådgivning hjælper alle uanset,
hvilket syn på verden de har, og dette ændrer

Den Frie Rådgivning er mit kære barn. Det har,

ens menneskesyn. Folk kan mærke at de

og vil altid have, en plads i mit hjerte. Det er et

frivillige er sig selv, og tager godt imod andre.

sted, hvor hvert enkelt menneske bliver mødt

Jeg kommer til at savne Den Frie Rådgivning

med empati, og hvor der en vilje og lyst til at

enormt meget, og der kommer til at være et
tomrum i mit hjerte.
Længe leve, og hurra for Den Frie Rådgivning.
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Karina Andersen
Formand

10ÅRS JUBILÆUM
2016 var året, hvor Den Frie Rådgivning
rundede den første runde fødselsdag, nemlig
10 år. Dette skulle fejres, og Den Frie Rådgivning
inviterede til åbent hus den 31. maj 2016.
Alle med relation til foreningen var inviteret,
herunder

samarbejdspartnere,

frivillige,

ansatte, både forhenværende og nuværende.
Receptionen blev afholdt i Fritidsbutikken,
UngNord,

og

dagen

startede

med

et

spændende oplæg af Professor Bjarne Ibsen,
der

forsker

i

frivillighed

og

samskabelse.

Herefter blev den officielle del af receptionen
åbnet

med

tale

af

Beskæftigelses-

og

Socialrådmand Steen Møller, samt UngNords
ungdomsskoleleder Erik Rasmussen. Den Frie
Rådgivning og UngNord har været partnere
siden foreningen blev etableret for 10 år siden, og
UngNord er en tæt daglig samarbejdspartner.

Dagen bød ligeledes på taler fra Den Frie
Rådgivnings formand Karina Andersen, der
takkede alle vores frivillige samt tidligere
koordinator Marianne Staal Stougaard, der
bl.a. udtalte, at det var dejligt at mærke
at ”den særlige DFR-ånd stadig er tilstede
i foreningen”. Derudover var vi så heldige,
at foreningen SAHAN lavede en særlig DFR
fødselsdagskage, som var meget populær.
Den

var

vi

meget

taknemmelige

for.

Omkring 75 personer gæstede receptionen,
og det var fantastisk både at se tidligere
og

nuværende

frivillige,

ansatte

og

samarbejdspartnere fejre Den Frie Rådgivning.
Det var en dejlig dag i Den Frie Rådgivnings
ånd:

med

hygge,

netværk,

minglen

og

snak i øjenhøjde. Vi takker for jer alle, der
kom og var med til at fejre os på dagen.
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Solveig Meier-Nielsen
Koordinator i PROP

PRIVATØKONOMISK OPRYDNING-PROP
PROP

tilbyder

borgere

i

Odense

med

manglende overblik over deres privatøkonomi
et seks måneders rådgivningsforløb, hvor der
bliver arbejdet med hjælp til selvhjælp og
motivation hos den enkelte bruger. Forløbet
kræver en adfærdsændring hos den enkelte,
og derfor lægger vores frivillige rådgiver vægt
på motivation og hjælp til selvhjælp. Dette
er en imødekommende og anerkendende
proces, der bringer den enkelte brugers egne,
unikke ressourcer ind i forløbet. Brugeren bliver
mødt i øjenhøjde og bliver gjort opmærksom
på, at han/hun selv er ansvarlig for processen
og

fremdriften

–

selvfølgelig

med

hjælp

fra rådgiverne. Forløbet vil således skabe
motivation for forandring hos brugeren samt
fastholde motivationen gennem hele forløbet,
så ændringerne bliver varige. Ved hjælp af disse
redskaber er vores ønske, at give brugerne en
større forståelse og 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 eget liv, deltage aktivt
i samfundet og videregive gode eksempler til
deres børn om sund økonomiførelse. Gennem
indsatsen vil brugeren indgå i et koordineret

Rådgiverne hjælper den enkelte bruger med
at skabe overblik over sin økonomi, lægge et
budget, lave realistiske afdragsordninger og
forholde sig til sit rådighedsbeløb. Derudover
bliver der talt om låntyper og konsekvenser af
forbrugslån, forsikringer mv.
I

forløbet

samarbejdes

der

med

økonomisagsbehandlere, bankrådgivere og
andre relevante instanser. Vores frivillige har
alle en økonomisk baggrund eller en personlig
interesse i tal og privatøkonomi. Desuden kan
vi, udover at yde rådgivning på dansk også
tilbyde rådgivning på somalisk, hvilket har givet
en stor tilstrømning af brugere.
2016 har været et begivenhedsrigt år for PROP.
For første gang kom aktiviteten med ind under

forløb, hvor brugeren vil møde de samme

den daglige drift af Den Frie Rådgivning rent

rådgivere gennem hele forløbet , der er

finansieringsmæssigt. Det betød, at vi kunne

rammesat til at vare seks måneder.

fortsætte det gode arbejde, vi påbegyndte i
2015 med flere frivillige og nye forløb til opstart.
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Solveig Meier-Nielsen
Koordinator i PROP

PRIVATØKONOMISK OPRYDNING-PROP
Med fortsættelsen af projektet havde vi et

samarbejdspartnere

og

høre

om

andre

ønske om at blive endnu skarpere på, hvilken

foreninger, der gør et stort stykke frivilligt

forandring vi skaber for de brugere, der

arbejde i Odense.

gennemgår et forløb hos os. I den forbindelse
har vi brugt året på at udvikle en cost/benefit

Vi har i 2016 opstartet 29 forløb fordelt over en

model, der kan give os et billede af, hvor

bred skarre af brugere. Både brugere med børn,

mange penge vi sparer den enkelte bruger,

enlige, ældre og yngre. Borgere bosiddende i

samt

Vollsmose og borgere bosiddende andre steder

hvilken

udvikling

der

sker

gennem

forløbet i forhold til at oparbejde en bedre

i byen.

økonomiforståelse, der på lang sigt skaber en

rammer en bred målgruppe, der nyder godt

sund økonomiførelse, som også har indflydelse

af vores hjælp. Mange udtrykker, at de efter

på familien omkring dem.

et endt forløb hos os, har fået tankerne i ro,

Denne

model

er

nu

færdigudviklet

Det viser, at vi med denne aktivitet

og

og kan koncentrere sig om andre ting og ikke

implementeret, og vi glæder os til at arbejde

være bekymrede over manglende økonomisk

med denne model som en implementeret

overblik.

del af et PROP-forløb. Tusind tak til de frivillige,
der har været med til at udvikle den, og til de

Vi glæder os til 2017, hvor vi har et ønske om

der har givet konstruktiv feedback i brugen af

at udvide vores sproglige kompetencer i

den. Vi er overbeviste om, at den er med til at

frivilliggruppen, så vi kan hjælpe en endnu

ensrette vores rådgivning, og kan være med til

bredere skare af brugere.

at give et billede af, hvor vi fortsat skal udvikle
os.
I september måned var vi nomineret til Odense
Kommunes Ildsjælepris, hvilket vi var meget
beærede over. Vi vandt desværre ikke, idet
vi måtte se os slået af foreningen 2 Timer om
ugen. Stort tillykke til dem – de gør et kæmpe
stykke arbejde og fortjente i høj grad at vinde
prisen.
Vi havde en dejlig eftermiddag på Rådhuset,
hvor der var rig mulighed for at snakke med

24

Casper Harslett Petersen
Tidl. koordinator for
satellitrådgivningerne

SATELLITRÅDGIVNINGERNE
Det er ikke blot i Vollsmose at Den Frie
Rådgivning

oplever

en

stigning

i

ud fra midt 2017 og fremefter.

antal

borgerhenvendelser. I årets løb har vi udvidet

Den

til

af

Nordfyns Kommune om at rådgive nytilkomne

rådgivningssager i vores satellitrådgivninger er

flygtninge er fortsat igennem 2016. Tredjeparten

steget fra i 146 i 2015 til 264 sager i 2016.

i aftalen er skiftet fra at være A2B til at være

Stigningen i antallet af sager skal både ses i lyset

Integrationsnet.

af oprettelsen af nye rådgivninger, men ikke

nu har skiftet adresse fra Vestergade 58 til

mindst i lyset af den indsats, som vi, i fællesskab

Integrationsnets

med hver enkelt samarbejdspartner og vores

15 i Odense. Her kan borgere fra Nordfyns

frivillige, har ydet for at etablere hver enkelt

Kommune få rådgivning på dansk, arabisk

satellitrådgivning mere solidt i lokalområderne.

og engelsk. Vi er glade for samarbejdet med

seks

satellitrådgivninger

og

antallet

Frie

Rådgivnings

samarbejde

Ændringen
nye

lokaler

betyder,
på

med

at

vi

Enggade

Nordfyns Kommune og Integrationsnet. Det er
Den

Frie

Rådgivning

satellitrådgivninger
Korsløkkeparken,

har

2016

haft

i

Helhedsplanerne

Skt.

Klemensparken,

dejligt at vores tilbud kan bruges – ikke blot i
Odense, men også blandt andre kommuner.

Risingplanen og i sidste kvartal genåbnede

I sidste kvartal af 2016 åbnede Den Frie

vi vores rådgivning i Dianavænget. Sammen

Rådgivning sammen med Odense Kommune

med helhedsplanerne har vi forsøgt at tilpasse

en

rådgivningen lokalområderne. Der har blandt

Rådgivningen har åben hver torsdag fra kl.

andet kørt en forsøgsordning med månedlig

12.00-15.00, og foregår i samme lokaler som

rådgivning i børnehaven i Korsløkken, mens vi

borgerrådgivningen. Odense kommune har

i Skt. Klemesnparken har haft ekstra fokus på

støttet projektet med puljemidler og Den Frie

bestemte emner i rådgivningen.

Rådgivningen vil køre forsøgsordningen frem til

satellitrådgivning

på

Borgerservice.

og med juni 2017, som det ser ud lige nu. Idéen
I 2017 starter sammenlægningen af en række

med rådgivningen hos Borgerservice i Odense

af helhedsplanerne under Bolig Socialt Hus.

er dels at nå ud til en bredere målgruppe af

Sammenlægningen

for,

borgere med de tilbud, som Den Frie Rådgivning

hvordan det boligsociale arbejde koordineres

har, men også at styrke samarbejdet mellem

og hvilke indsatser, der skal videreføres. Det

kommune og civilsamfund – noget som både

er stadig uvist, hvordan samarbejdet med

vi og en række afdelinger i Odense Kommune

helhedsplanerne under Bolig Socialt Hus vil se

kan se en idé i.

får

konsekvenser
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Casper Harslett Petsersen
Tidl. koordinator for
satellitrådgivningerne

SATELLITRÅDGIVNINGERNE
Såfremt projektet går godt, håber vi på at
rådgivningen

kan

fortsætte

videre

frem.

At vi pt. har seks aktive satellitrådgivninger
skyldes et godt samarbejde med vores partnere
og ikke mindst den indsats vores frivillige har lagt
for dagen i satellitrådgivningerne. Det er ikke
altid nemt at rådgive alene uden et bagland på
den anden side af kontorlandskabet at trække
på. Men de frivillige i satellitterne har været
løsningsorientede, har udvist stor ansvarsfølelse
og har gang på gang rådgivet med samme
engagement og lyst til at hjælpe andre, som
kendetegner de frivillige i Den Frie Rådgivning.
Til slut skal lyde en kæmpe tak til både
samarbejdspartnere og ikke mindst de frivillige
for den indsats, I har gjort, i løbet af året!
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Mariane Nedergaard Pedersen
Tidl. integrationspraktikant

CYKELSKOLE
Den Frie Rådgivning og Fritidsbutikken afholdte

Undervisningen

blev

varetaget

af

igen i år cykelskole. På grund af besparelser i

studentermedhjælper Dicte Dahl, som også

Den Frie Rådgivning var der ikke cykelskole

tidligere har været ansat i cykelskolen.

i foråret 2016, men i efteråret 2016 startede
cykelskolen igen op for fulde drøn.

I alt var der 23 deltagere fordelt over de to
cykelskolehold. Størstedelen af kvinderne var

Cykelskolen forløb fra august til november

nytilkomne flygtninge fra Syrien samt enkelte

med i alt 10 undervisningsgange plus en ekstra

fra Somalia, Eritrea, Pakistan, Afghanistan og

undervisningsgang i efterårsferien. Der var to

Libanon. Dermed var der stor diversitet blandt

cykelskole hold; et mandagshold, der foregik

deltagerne.

om formiddagen samt et onsdagshold, der
foregik om eftermiddagen.

I og med mange af kvinderne ikke havde
boet i Danmark så lang tid, var der nogle

Der var stor interesse for at deltage i cykelskolen

sprogbarrierer, der skulle overkommes. På

allerede fra start. Derfor blev vi hurtigt nødt

den måde blev cykelskolen også et sted,

til at stoppe tilmeldinger og lave ventelister

hvor deltagerne kunne øve og forbedre deres

til cykelskolen i foråret 2017, eftersom både

danskkundskaber. I evalueringen af cykelskolen

mandags og onsdagsholdende var fyldt. En af

sagde størstedelen, at de var blevet bedre til

grundene til den store tilslutning til cykelskolen

dansk gennem cykelskolen.

kan skyldes, at Odense har modtaget mange
nytilkomne flygtninge fra Syrien. Mange af

Til sidste undervisningsgang blev der lavet en

disse kvinder har ikke lært at cykle og derfor er

evaluering af cykelskolen blandt deltagerne.

cykelskolen et sted, hvor de kan lære at cykle i

Alle deltagere sagde, at de var blevet bedre

trygge omgivelser.

til at cykle og 8 ud af 14 følte sig klar til at cykle
i trafikken. De største grunde, til at kvinderne
ønskede at lære at cykle, var for at kunne
komme lettere til skole/arbejde, fordi cykling
er sundt samt for at spare penge på transport.
Dermed giver det at lære at cykle, kvinderne
frihed og selvstændighed. Kvinderne udtaler,
at de ikke blot har lært at cykle, men at de
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Mariane Nedergaard Pedersen
Tidl. integrationspraktikant,

CYKELSKOLE
også har udviklet sig som individer og fået mere

sig i Odense by, der profilerer sig på at

tro på sig selv.

være

en

cykel

by.

Efter

talen

uddelte

Rådmanden diplomer til hver enkelt deltager
Igen i år gjorde cykelskolen brug af frivillige

og festlighederne sluttede med brunsviger til

kræfter. Der var i alt syv frivillige i cykelskolen

deltagerne og de frivillige.

fordelt over de to cykelskolehold. To af de
frivillige var tidligere frivillige i cykelskolen, mens

Til april vil cykelskolen igen starte op. Der vil igen

de fem andre var nye. En af de nye frivillige var

være to hold; et hold tirsdag kl 10-11.30 og et

en tidligere deltager i cykelskolen. Hun havde

hold tirdag kl 16-17.30. Første gang for begge

lært at cykle i cykelskolen og ønskede nu at give

hold er tirsdag den 4. april. Hvis man har lyst til at

tilbage af det, hun selv havde lært. Dermed

være frivillig i cykelskolen, er man velkommen

var hun også et forbillede for kvinderne, da hun

til at kontakte Den Frie Rådgivning, da der altid

viste, at det godt kunne lade sig gøre at lære

er brug for ekstra hænder i cykelskolen. Alt i alt

at cykle gennem cykelskolen, selvom kvinderne

har cykelskolen været en stor succes og med

kunne have svært ved det.

den allerede nu lange venteliste til cykelskolen
i foråret 2017, er der ikke anden grund til at tro,

Cykelskolen blev afsluttet i stor stil med besøg

at det fortsat vil være en positiv oplevelse.

fra Rådmand Steen Møller fra Beskæftigelsesog Socialforvaltningen, som kom og delte
diplomer ud til deltagerne for at markere,
at de havde lært at cykle. Rådmand Steen
Møller kom til uddeling af diplomerne for både
mandags- og onsdagsholdet. Til afslutningen
fik kvinderne mulighed for at vise Rådmand
Steen Møller, hvad de havde lært i cykelskolen,
og Rådmanden fik selv mulighed for at prøve,
hvordan det er at hjælpe en af deltagerne
med at lære at cykle. Rådmanden holdte en
kort tale til kvinderne, hvor han lykønskede dem
med bedriften og sagde, at de dermed havde
vist interesse i at integrere
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O V E R S I G T: A K T I V I T E T E R U D A F H U S E T
April, 18.

Dialogmøde om flygtninge- og integrationsindsatsen på University College Lillebælt

April, 26.

Receptions, Sahans 2-års jubilæum

Maj, 9.

Frivilligheds- og integrationsmøde i Svendborg v.
Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter

Maj, 17.

Dialogmøde om flygtninge- og integrationsindsatsen på University College Lillebælt

Maj, 26.

Frivillig Festival ved socialrådgiveruddannelsen

Juni, 2.

Oplæg for/besøg af Frivilligcentre-ledere fra
Norge, samt Foreningen Morfar M/K fra Vejle

Juni, 7.

Fælles om Odense dialogmøde arrangeret af
Center for Civilsamfund

Juni, 9.

Oplæg for nytilkomne flygtninge ved
Integrationsafsnittet

Juni, 27.

Åbent Hus i Vollsmose sekretariatet

August, 1.

Beredskab ved Borgerservice på grund af første
udbetaling af integrationsydelse

August, 17.

Oplæg for nytilkomne flygtninge ved
Integrationsafsnittet

August, 22.

Møde med Integrations Net, Ejlskovsgade om
satellitrådgivning for Nordfyns Kommune

September, 13.

Messe om frivilligt arbejde på Syddansk
Universitet
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O V E R S I G T: A K T I V I T E T E R U D A F H U S E T
September, 18.

Kvindebazar i Vollsmose Kulturhus

September, 26.

Uddeling af Odense Kommunes Ildsjælepris

September, 30.

Frivillig fredag i Påskeløkken

Oktober, 12.

Møde i netværk for modtagelsen af flygtninge i
Odense Kommune

Oktober, 31.

Beredskab i Borgerservice grundet
kontanthjælpsreform

November, 11.

Besøg fra statskundskabsstuderende fra
Syddansk Universitet v. Romana Careja

November, 16.

Temadag om frivilligt arbejde på University
College Lillebælt

November, 20.

“Det lille barn med svovlstikkerne”
v. Dansk Kvindesamfund, fokus på
kontanthjælpsreformen

November, 30.

Møde i netværk for modtagelsen af flygtninge i
Odense Kommune
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Erling Bjerreskov
Frivillig i den ordinære
rådgivning og i cykelskolen

FRIVILLIGBERETNING
Erling har været frivillig i Den Frie Rådgivning

Hvad har du fået ud af at være frivillig?

siden

i

”Det, jeg har fået ud af at være frivillig, er,

Cykelskolen for kvinder, og blev senere også

større indsigt i andre menneskers syn på livet og

rådgiver i den ordinære rådgivning, efter at

på verden. Jeg har fået et indblik i brugernes

være blevet overtalt af sin kone. Her fortæller

hverdag, og hvilke vanskeligheder de møder. ”

efterårsferien

2016.

Han

startede

han, hvordan det er at være rådgiver.
”Jeg mener, at hvis man har tid og overskud, så
Hvordan har oplevelsen som frivillig været?

bør man hjælpe andre. Man har en pligt til at

”Det er gået så godt, jeg nyder at være

yde noget, for de mennesker der har det svært,

rådgiver. Stemningen er positiv, behagelig og

og det kan man gøre, ved at være frivillig. ”

afslappet. De andre rådgivere er fantastiske
til at hjælpe, hvis jeg har nogle spørgsmål eller
brug for hjælp. Selve arbejdet ved at rådgive
er en meget positiv oplevelse. Det er rart at
hjælpe nogen, der har brug for det. Så når
man kan det, bliver det ikke meget bedre. ”
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Omar
Bruger af rådgivningen

BRUGERBERETNING
Omar kom som 14-årig alene til Danmark

Så efter flere års hårdt slid, er hans familie

i efteråret 2014. Han kommer oprindeligt

endelig kommet til Danmark d. 18 december

fra Syrien, men flygtede pga. krigen. Efter 8

2016. Omar er nu 17 år og går til dagligt i 10.

måneder på et asylcenter i Thisted, flyttede

klasse, har et fritidsjob på McDonald’s, og nyder

han til Odense i 2015 på et børnehjem. Efter at

tiden sammen med sine forældre og søskende.

have ledt efter steder, der kunne hjælpe ham

Omar fortæller, hvordan Den Frie Rådgivning

med at få sin familie til Danmark, fandt han

har hjulpet ham: ”Den Frie Rådgivning er det

frem til Den Frie Rådgivning, og fik her hjælp

eneste sted i Odense, hvor man altid kan få

til at søge om familiesammenføring. Efter hårdt

hjælp. Andre steder kan ikke behandle éns

slid med at udfylde ansøgningerne, skulle

sag, har dårlige åbningstider, eller ligger for

hans familie have optaget biometri, og dette

langt væk. Det her sted er det eneste sted,

skulle gøres på en dansk ambassade. Hans

der har kunnet og villet hjælpe mig med

familie var i Algeriet, hvor der ingen danske

familiesammenføring. De har fået min familie til

ambassader var, hvilket gjorde optagelsen

Danmark.”

af biometri problematisk. En rådgiver fra Den

Omar er rigtig glad for Den Frie Rådgivning,

Frie Rådgivning ringede rundt til så mange

og meget taknemmelig for vores hjælp: ”Jeg

ambassader som muligt, hvorefter det til sidst

vil gerne takke Den Frie Rådgivning af hele

lykkedes med den norske ambassade i Algeriet

mit hjerte. De er fantastiske søde mennesker,

i juni 2016. Derefter var der nogle måneders

der har været utrolig hjælpsomme. De er

ventetid, før han fik svar d. 16 november 2016:

fantastiske at snakke med. Den Frie Rådgivning

Familien måtte gerne komme til Danmark!

er ikke kun et sted, hvor man kan få hjælp - det
er et sted, hvor man får venner. ”
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Sara Malmos
Daglig koordinator

AFSLUTTENDE ORD OG ET KIG IND I 2017
2016 har, som I også har kunnet læse, været

Det kommende år arbejder foreningen også

et spændende år for Den Frie Rådgivning.

videre i det faglige udvalg, hvor der fortsat

Det har været et år, hvor der er blevet kigget

vil være fokus på at tilbyde frivillige kurser,

tilbage og mindet den udvikling foreningen har

der faglig opkvalificere den enkelte frivilliges

været igennem, samtidig med at den større

rådgivning og alternativ fundrasing arbejder

efterspørgsel har været i fokus i hverdagen.

fortsat på at optimere venteværelset.
Arbejdsgruppen

salg

af

viden

vil

fortsat

Der et stort behov for Den Frie Rådgivnings

arbejde med at specificere, hvilke ydelser vi

kerneydelse, nemlig rådgivning. Via vores

som forening kan tilbyde andre aktører. Der er

rådgivning bidrager vi til at opbygge den

desuden nedsat yderligere to arbejdsgrupper.

enkeltes

Den ene er arbejdsgruppen for udvidelse

hvilket
vil

ressourcer

og

handlemuligheder,

vi i 2017 forstat vil arbejde for.

Vi

forsøge at imødekomme efterspørgslen,

af rådgivningen, der både skal evaluere
satellitrådgivningerne,

herunder

fastsætte

blandt andet ved løbende at optimere vores

succeskriterier samt skitsere hvilke udfordringer

rådgivningsrammer samt være i dialog med

og kvaliteter, der er ved udvidelsen.

både

brugere

Den anden arbejdsgruppe, der er nedsat, skal

omkring, hvordan vi optimerer vores tilbud

arbejde med optimering af arbejdsgange, her

og samarbejder på bedst mulig vis. Foruden

blandt andet vores nuværende køsystem. Vi vil

løbende

den

gerne optimere oplevelsen for brugerne, når

efterspørgsel, der er, vil vi også have fokus

de kommer i rådgivningen, og der er, i kraft af

på fortsat at udbrede Den Frie Rådgivnings

stigning af antal brugere, i højere grad brug for

tilbud både i forhold til rekruttering af nye

et system, som er gennemsigtigt og forståeligt

frivillige, potentielle brugere samt nuværende

for den enkelte.

myndigheder,

at

tilpasse

frivillige

og

rådgivningen

til

og potentielle samarbejdspartner via oplæg,
deltagelse på messer og lignende.

Vi vil fortsat i 2017 tilbyde rådgivning i Vollsmose
eller i en af vores andre seks satellitrådgivninger,

Vi fik i september 2016 midler på Puljens dag

Cykelskole for kvinder og privatøkonomisk

til udvikling af en frivilligstrategi for Den Frie

oprydning for Odenses borgere!

Rådgivning. Arbejdet startede i januar 2017 og
vil forstætte resten af året, hvor både frivillige,

Vi ser frem til at iværksætte disse tiltag i det

samarbejdspartnere

kommende år og fortsat arbejde hen imod

involveret.

og

brugere

vil

blive

vores vision om et samfund af forskellige
mennesker med lige muligheder.
- Tak fordi du læste med!
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