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Af Sara Malmos, daglig koordinator

VELKOMMEN

Organisation og historik

Velkommen til Den Frie Rådgivning!

Ideen til Den Frie Rådgivning opstod i ’Fritidsbutikken’,
Odense Kommune i 2006. Fritidsbutikkens medarbejdere

2017 har været et travlt og godt år for Den Frie Råd-

oplevede et stort behov for rådgivning af borgere, der

givning. Det, du sidder med i hånden, er en samling af

strakte sig ud over deres arbejdsområde; formidling af

højdepunkterne fra året, der er gået. Vi er stolte af vores

fritidstilbud til børn og unge. I første omgang var rådgiv-

daglige arbejde og glæder os til at dele det med dig gen-

ningen et 1-årigt EU-finansieret projekt. Efterfølgende

nem denne årsrapport. Tag dét med dig, du har interesse

blev det til den frivillige sociale forening, som vi kender i

i og kontakt os gerne for en eventuel uddybning.

dag med en bestyrelse, en ansat daglig koordinator, studentermedhjælpere, praktikanter og en masse frivillige.
Beliggenheden i Fritidsbutikken gav dog så god mening,

God læselyst!

at Den Frie Rådgivning er forblevet der, og samarbejdet

Hvem er Den Frie Rådgivning?

er blevet formaliseret i en partnerskabsaftale med Fritid

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening. Vores

og Læring Nord, UngOdense, som Fritidsbutikken orga-

vision er et samfund af forskellige mennesker med lige

nisatorisk hører under. Samtidig betyder det, at Den Frie

muligheder. Med visionen for øje er vores mission at råd-

Rådgivning har gode kollegaer, der alle bidrager til Den

give alle, der oplever et behov for rådgivning og bidrage

Frie Rådgivnings udvikling.

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 hhv. Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning – PROP, får frigjort ressourcer, som de kan bruge til
i højere grad at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt
i samfundet.
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.
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Karina Andersen, formand

Layout og opsætning:
Ismet Halilovic
Sara Malmos, daglig koordinator
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Af Karina Andersen, formand

FORMANDSBERETNING
Bestyrelsen i Den Frie Rådgivning har arbejdet hårdt det

timer vores frivillige bruger i Den Frie Rådgivning. Dette er

sidste år, hvor vi bl.a. har haft to ekstraordinære general-

vigtigt ift. statistik og effektmåling – vi vil gerne i fundrai-

forsamlinger. Den første ekstraordinære generalforsam-

singsammenhænge kunne vise, hvor mange frivilligtimer

ling havde til formål at ændre formålsparagraffen, således

Den Frie Rådgivning bruger.

at den ikke længere indeholder en konkret beskrivelse af

Åben Rådgivning

samarbejdet med Odense Kommune. Derudover blev be-

Den Frie Rådgivning har i fra 2015 til 2016 oplevet en

styrelsen halt, da barselsorlov og udlandsophold krævede,

stor stigning i antal af henvendelser i Åben Rådgivning.

at vi pludselig manglede en suppleant, og derfor måtte afholde den anden ekstraordinære generalforsamling.

Det sidste år har niveauet været det samme som i det fo-

Bestyrelsen har gennem hele året arbejdet med strategi-

strømmen er aftagende, og der bliver ikke boligplaceret

regående år, og dette kan forklares ud fra, at flygtningeså mange nytilkomne flygtninge som før. Derfor har antal

ske diskussioner om retning og ressourcer. Den Frie Råd-

sager i 2017 været på samme niveau som i 2016.

givning er stadig en forening i udvikling, og der er pres
på ressourcer og de økonomiske midler. Derfor diskuterede bestyrelsen Cykelskolens berettigelse og fortsatte

Brugerne af Åben Rådgivning kan opdeles i tre grupper:

eksistens. Den Frie Rådgivning har de sidste ti år afholdt

1. Nytilkomne flygtninge, der er på forskellige niveauer

Cykelskole for Kvinder i samarbejde med Fritidsbutikken.

i deres integrationsproces. Flygtningene kommer ofte

Cykelskolen er ikke en stor økonomisk udskrivning, men

forbi Den Frie Rådgivning for at få hjælp til at ”lande” i

sammenholdt med diskussioner omkring fokus på kerne-

det danske system, og de kommer også senere i deres

opgaven i Den Frie Rådgivning, blev det besluttet at ned-

individuelle integrationsproces, for at få hjælp med

lægge Cykelskolen. Bestyrelsen synes, det var en hård,

andre ting, såsom navigation i det danske system,

men nødvendig beslutning. Der arbejdes dog på at videre-

håndtering af økonomi mv.

give cykelskolen til andre aktører, der kunne være interes-

2. Flygtninge og indvandrere, der har været i Danmark

serede i at overtage konceptet, således at voksne kvinder

i flere år: Det er ofte personer med flygtningebag-

fortsat kan lære at cykle. Læs mere i afsnittet Cykelskole

grund, som har brug for hjælp til forståelse af breve,

for kvinder s. 33

navigation på borger.dk mv. Denne gruppe har ofte
sproglige udfordringer på trods af mange år i Dan-

Kernen i Den Frie Rådgivning er vores frivillige. Uden vores

mark.

dedikerede frivillige ville vores brugere ikke få rådgivning,

3. Etniske danskere: Vi oplever en lille stigning i henven-

og det strategiske arbejde i bestyrelsen ville også stå stille.

delser fra etniske danskere, som har brug for hjælp

Den Frie Rådgivning har pt. 75 frivillige, og vi har i 2017

til eksempelvis familiesammenføring med udenland-

valgt at investere i et elektronisk vagtplanssystem, således

ske ægtefæller. Dog ser vi helt klart en tendens til, at

at frivillige kan logge ind og booke de vagter, de er inter-

etniske danskere henvender sig oftere til den priva-

esserede i. Dette har lettet det administrative arbejde, da

tøkonomiske rådgivningsindsats PROP end til Åben

det er en tidskrævende arbejdsopgave at håndtere 2 for-

Rådgivning.

skellige rådgivningsindsatser, 75 frivillige og 3 rådgivningssteder. I dette vagtplanssystem er der også inkluderet et
stempelur, der gør det muligt for os at måle, hvor mange
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Den Frie Rådgivning arbejder med hjælp-til-selvhjælp, og

er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med defini-

det er en grundlæggende del af vores visionsgrundlag.

tion og implementering af hjælp-til-selvhjælp i den dagli-

Dog kan hjælp-til-selvhjælp være svært at implementere,

ge rådgivning.

og begrebet kan være vagt og svært at bruge overfor personer, der er i krise. Derfor har Den Frie Rådgivning i 2018

Læs mere om Åben Rådgivning og året der er gået i afsnit-

valgt at sætte skarpt fokus på hjælp-til-selvhjælp, og der

tet Åben Rådgivning på s. 9.

På billede ses en rådgivningssituation i Åben Rågivning

Privatøkonomisk Oprydning – PROP
For 4 år siden oplevede Den Frie Rådgivning et behov for
at udvikle en økonomisk rådgivning som et supplement til
Åben Rådgivning. Der var flere og flere, der kom og fik udskudt regninger måned efter måned, uden at få et overblik over egen økonomi. I 2015 fik foreningen 200.000 fra
§ 18 udviklingspuljen i Odense Kommune til at udvikle
PROP yderligere og forankre det som en fast aktivitet i
Den Frie Rådgivning. Siden 2016 har PROP været en fast
aktivitet i Den Frie Rådgivning og en del af den faste finansiering.
Læs mere om PROP og året der er gået i afsnittet Privatøkonomisk Oprydning – PROP på s. 21

På billede ses en rådgivningssituation i PROP
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Satellitrådgivningerne
2017 har som sagt været et år, hvor foreningen har haft

ne. Læs gerne mere om lukningen af vores satellitrådgiv-

fokus på kerneopgaven, og at få dagligdagen til at funge-

ninger i helhedsplanerne i afsnittet Satellitrådgivningerne

re optimalt. Vi har blandt andet omdefineret samarbejde

i helhedsplanerne på s. 20. Det betyder, at Den Frie Råd-

med BoligSocialt Hus med henblik på at yde mere økono-

givning nu er at finde på Integrationsnet i samarbejde med

misk rådgivning i stedet for lokalt at sidde i helhedsplaner-

Nordfyns Kommune, samt på Borgerservice på Borgernes
Hus i samarbejde med Odense Kommune.

På billede ses hovedindgangen til Borgernes Hus

Samarbejdspartnere
Pr. 01.08.2017 blev vores tætteste samarbejdspartner

Vi takker også Odense Kommune, i særdeleshed Integra-

UngNord lagt sammen med de to andre ungdomsskoler i

tionsafsnittet og Borgerservice for det gode samarbejde.

Odense, og de er nu samlet i én ungdomsskole, UngOden-

Vi glæder os over alle de opgaver, vi løser i samarbejde.

se. Vi fortsætter det gode samarbejde med ungdomssko-

Endelig skal der også lyde en stor tak til Nordfyns Kom-

len, takker for det gode samarbejde i det år, der er gået,

mune og Integrationsnet for det gode samarbejde, hvor

og glæder os til at fortsætte i det nye år.

vi sammen hjælper nordfynske borgere videre i deres integrationsforløb.
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2018
Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening i en om-

Ift. økonomi har 2017 været et godt år for Den Frie Råd-

skiftelig verden, hvor det kan være svært at følge med.

givning, og vi er kommet godt igennem krisen, som ramte

Det har vi mærket det sidste år, og det vil vi også kunne

os for et par år siden. Vi skal dog fortsat udvise rettidig

mærke fremadrettet.

omhu, og være opmærksomme på, at man aldrig ved,
hvornår det vender.

Starten af 2018 vil være præget af ændringer i dagligdagen; vores mangeårige medarbejder Solveig Meier-Ni-

Fremtiden byder fortsat på store diskussioner for besty-

elsen har valgt at søge nye veje, og hun vil blive savnet i

relsen, og det er fortsat en udfordring at have en koordi-

det daglige. Derudover går daglig koordinator Sara Mal-

natorstilling på kun 32 timer. Det er simpelthen svært at

mos på barsel i slutningen af marts, og derfor vil Ida Jo-

nå alt det, vi gerne vil. Det kræver fortsat fundraising til

hanne Eriksen overtage barselsvikariatet fremadrettet. Vi

en fuldtidsstilling, og fremfor alt kræver det prioriteringer.

har desuden fået mulighed for at ansatte vores tidligere

Bestyrelsen er klar over dette.

kommunikationspraktikant Anette Juhler som studentermedhjælper til at varetage koordineringen af satellitråd-

Med ønsket om et godt 2018, og tak for 2017

givningerne. Endelig vil Arif Salam, som er studentermed-

På vegne af bestyrelsen,

hjælper i PROP, få selskab af studentermedhjælper Anna

Karina Andersen, formand

Petersen, som er startet op i februar og overtager nogle af
Solveigs opgaver. Velkommen til de nye kræfter!

På billede ses fra venstre Anette, Anna, Ida og Arif
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Af Damir Balalic, områdeleder
i Fritid og læring Nord, UngOdense

ØKONOMISK BERETNING
I 2017 har Den Frie Rådgivnings bestyrelse endnu en gang

Kommune betalte for koordinatortimer ift. satellitrådgiv-

ført en god og ansvarlig økonomisk politik.

ning hos Integrationsnet.

Foreningen fik en 2-årig bevilling fra Odense Kommunes

De samlede tilskud/indtægter i Den Frie Rådgivning for

§ 18 Hovedpuljen – støtte til frivilligt socialt arbejde. Der

2017 var på 824.485 kr.

er blevet bevilliget 450.000 kr. årligt i årene 2017 og 2018
til at videreføre Åben Rådgivning samt Privatøkonomisk

Den væsentligste udgift i 2017 vedrører løn for ansatte i

Oprydning (PROP). Derudover fik foreningen 200.000 kr.

Den Frie Rådgivning – koordinator og studentermedhjæl-

fra Puljen til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen) uddelt af

pere. Derudover har de næststørste udgifter været kurser

Socialstyrelsen for perioden 01.06.2017- 31.05.2018, som

og frivilligpleje, samt udarbejdelse af frivilligstrategi for

var 50.000 kr. mindre end året før.

foreningen, som blev finansieret med en ekstrabevilling
fra § 18 Udviklingspuljen.

Foreningen har i foråret 2017 afsluttet samarbejde om
satellitrådgivninger med tre boligsociale helhedsplaner;

Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i økonomien og

Korsløkkeparken, Skt. Klemens Parken, samt Risingplanen,

justeret budgettet i 2017, så foreningen nåede sikkert i

da det viste sig, at vi ikke kunne forhandle en ny kontrakt

land ved årsskiftet, hvor overskuddet fra 2016 voksede op

med BoligSocialt Hus, efter omlægningen af boligsociale

på 101.653,50 kr.

indsatser i Odense. Tidligere har vi forhandlet direkte med
de respektive helhedsplaner. Derudover blev satellitråd-

En del af forklaringen for overskuddet findes i, at vi i 2017

givningen i Dianavænget lukket ned, da helhedsplanen i

har haft skiftende personale (studentermedhjælpere) i

området blev afsluttet. Lukningen af disse satellitrådgiv-

PROP, hvorfor der også var perioder i løbet af året, hvor vi

ninger har allerede i 2017 fået mindre økonomiske konse-

ikke har haft en medarbejder ansat, og dermed er der ikke

kvenser for Den Frie Rådgivning, og dette vil fortsat kunne

udbetalt løn. Dette bliver rettet op i budgettet for 2018.

mærkes fremover. Læs mere om dette i afsnittet Satellit-

Endelig har bestyrelsen besluttet at kigge fremadrettet og

rådgivningerne i helhedsplanerne på s. 20.

følger implementeringen af den nye databeskyttelsesforordning tæt. Forordningen træder i kraft i maj 2018, og

Bestyrelsen valgte at fortsætte satellitrådgivningen hos

vil kræve nogle omfattende ændringer af den måde, Den

Borgerservice, i første omgang frem til sommeren 2017,

Frie Rådgivning opbevarer persondata på, og foreningen

og efterfølgende etablere den i det nye Borgernes Hus,

vil formentlig skulle bruge midler til optimering af regi-

da Borgerservice flyttede i de nye lokaler i efteråret 2017.

streringssystem og etablering af en sikker server til opbe-

Denne satellitrådgivning blev finansieret i 2016/2017 af

varing af persondata.

§ 18 Udviklingspuljen, hvor bestyrelsen besluttede at videreføre det indenfor Den Frie Rådgivnings ordinære bevilling fra § 18, da det understøtter det arbejde, vi gør i
Odense.
Den Frie Rådgivnings samarbejde med Nordfyns Kommune har kørt hele 2017 jf. samarbejdsaftalen, hvor Nordfyns
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Af Sara Malmos, daglig koordinator

ÅBEN RÅDGIVNING
Åben Rådgivning henvender sig til borgere, der ikke har

samt kontakt til myndigheder og firmaer mm. I dette ar-

den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sprog-

bejde udgør skriftlig og mundtlig kontakt til forskellige

lige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige

forvaltninger i Odense Kommune samt Udlændingesty-

fod med andre borgere. Rådgivning af brugerne handler

relsen en væsentlig del.

ofte om at løse aktuelle problemer eller udfordringer, og
derefter klæde dem på med viden om den måde, hvorpå

I 2017 har vi oplevet et fortsat behov for den hjælp, vi

det danske samfund er bygget op. Det er frivillige, der på

yder. På følgende sider kan du få et indblik i, hvor man-

kompetent vis hjælper rådgivningens brugere med forstå-

ge der henvender sig, hvilke typer af sager, de skal have

else af officielle breve, udfyldelse af diverse skemaer

hjælp til, hvordan tilfredsheden er blandt brugerne mm.

Statistik

Antal henvendelser
Antal åbningsdage
Gennemsnitlige antal sager per dag
Antal personer
Samlet rådgivningstid
Samlet rådgivningstid for supplerende rådgiver

2016

2017

3308
167
20
775
1823 timer
429 timer

3121
178
18
806
1800 timer
465 timer

Samlet set har vi haft færre sager i 2017 sammenlignet

ningen af 2017 har mulighed for rådgivning ved 6 borde

med 2016, men vi har hjulpet flere personer. Det vil sige,

fremfor 4, hvilket har givet rum til at brugerne kan få hjælp

at borgere i gennemsnit kommer færre gange for at få

ud over de 45 min, der på nuværende tidspunkt er sat af

hjælp, og at vi hjælper flere personer. En af de væsentlig-

til en rådgivningssession. Vi har i 2017 rådgivet i 1800 ti-

ste årsager til det er, at vi i 2016 havde rigtig mange sager

mer samt 465 timer, hvor der har været en supplerende

vedrørende familiesammenføring, som ofte er langvarige

rådgiver. Supplerende rådgiver kan både være suppleren-

og komplicerede sager. I 2017 er antallet af henvendel-

de hjælp inden for sproglige kompetencer, afklaring i for-

ser omkring familiesammenføring faldet, og vi har derfor

hold til samfundsmæssige eller strukturelle spørgsmål, og

mulighed for at hjælpe flere i andre anliggender. Vi har

så er det også oplæring af nye rådgivere. Samlet set har

blandt andet set en stigning af sager omkring forlængelse

vi i 2017 rådgivet i 2265 timer, hvilket er lidt mere end i

af opholdstilladelse. Vi har desuden haft mulighed for at

2016.

bemande rådgivningen med flere frivillige, da vi fra slut-
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Vi får flest henvendelser fra personer, der oprindelig stam-

vendelser, vi får, er fra flygtninge og efterkommere . Øvri-

mer fra enten Syrien eller Somalia, hvilket sammenlignet

ge lande dækker over Libanon, Afghanistan, Vietnam mm.

med foregående år er forventeligt. Størstedelen af de hen-

Størstedelen af henvendelserne fra brugerne drejer sig

ser vedrørende Udlændingestyrelsen er i forbindelse med

om Udlændingestyrelsen, hvoraf 30 % af sagerne drejer

forlængelse af opholdstilladelser.

sig om familiesammenføring, hvilket, som beskrevet tidligere, er et fald fra 2016, hvor 42 % af alle henvendelser i

Overordnet set følger antallet af henvendelser på de en-

forbindelse med Udlændingestyrelsen omhandlede fami-

kelte områder, den generelle udvikling i forhold til 2016.

liesammenføring. Vi kan i 2017 se at 62 % af henvendel

’Andet’ dækker over statsforvaltning, boligforeninger,
økonomi mm.
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Hjælp-til-selvhjælp
Den Frie Rådgivning ønsker at medvirke til, at brugerne på

Således bliver han/hun klædt på til at klare lignende si-

sigt selv skal kunne løse deres problemer. Derfor har vi fo-

tuationer i fremtiden. Målet er, at rådgivningens brugere

kus på hjælp-til-selvhjælp! Når en bruger præsenterer en

på sigt bliver selvhjulpne i forhold til de problematikker,

problemstilling, inddrages han/hun i løsningen af sagen.

de henvender sig med i rådgivningen. På længere sigt er

Dette kan være ved at forklare sammenhænge og betyd-

formålet endvidere, at brugerne, ved at få hjælp i rådgiv-

ninger, ved at opfordre brugeren til selv at indtaste op-

ningen, får frigivet ressourcer, de kan bruge til yderlige-

lysningerne på computeren, når fx et skema skal udfyldes

re at tage ansvar for egen situation og bidrage aktivt til

eller opfordre brugeren til selv at kontakte den relevante

samfundet. Nedenstående er et diagram over de frivilli-

instans. Ved at inddrage brugeren i at løse problemstil-

ges vurdering af hvilken type af hjælp-til-selvhjælp, der er

lingen, styrkes og bekræftes brugerens egne færdigheder.

ydet i den enkelte rådgivningssession.

Hjælp-til-selvhjælp set ud fra den frivilliges perspektiv
Oversigten til højre viser, at der i 2017 har været større
fokus på den hjælp-til-selvhjælp, der har været ydet i rådgivningen. Generelt set er der færre sager, hvor den frivillige ikke har krydset af, hvilket betyder, at den frivillige
i langt de fleste sager overvejer hvilken type af hjælp-tilselvhjælp, der er ydet.
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Antal henvendelser fordelt på kommuner
Kommune
Odense
Nordfyns
Svendborg
Assens
Kerteminde
Faaborg-Midtfyns
Nyborg
Middelfart
Langeland+Ærø
Uden for Fyn
Ikke indtastet postnumre/anonym

2016
2177
220
128
54
45
38
10
17
9
45
616

2017
2419
248
63
39
33
59
21
15
12
37
175

I ovenstående er det muligt at se antallet af henvendel-

Vi har et tæt samarbejde med Nordfyns Kommune og til-

ser i 2016 og 2017 fordelt på postnumre. Det vil sige, at

byder ugentligt rådgivning særlig henvendt til nordfynske

vi eksempelvis havde 220 henvendelser fra personer, der

borgere, så vi ser meget positivt på denne udvikling.

bor i et postnummer, der tilhører Nordfyns Kommune i

Vi har det meste af 2017 gjort en ekstra indsats for at få

2016, hvor dette tal er steget til 248 henvendelser i 2017.

nedbragt ikke-indtastede postnumre, hvilket også er lykkedes.
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Brugerundersøgelse
I foråret og efteråret 2017 foretog Den Frie Rådgivning en

Generelt tegner der sig et billede af en høj tilfredshed

brugerundersøgelse blandt brugerne af Åben Rådgivning.

blandt dem, der benytter sig af Åben Rådgivning. Brugerne

Undersøgelsens formål var todelt, idet den både havde til

henvender sig primært til rådgivningen, fordi de har svært

hensigt at tegne et generelt billede af brugernes tilfreds-

ved det danske sprog eller ikke kan finde ud af at navigere

hed med rådgivningen, samt vurdere graden af hjælp-til-

i de danske systemer. Størstedelen af brugerne har fået

selvhjælp ydet af vores rådgivere.

hjælp til deres problem og ved også hvad rådgiveren
har gjort for at løse problemet. Dog er det ikke alle, der

Brugerundersøgelserne strakte sig over en måned og

mener, at de selv kan løse problemet næste gang, hvilket

fandt sted i marts og oktober måned. I forårsperioden var

tilskrives sproglige udfordringer ifølge flere af brugerne.

spørgeskemaerne tilgængelige på hhv. dansk, arabisk og

Størstedelen af brugerne følte sig velkommen i Den Frie

tigrinya1, og i efterårsperioden på dansk, arabisk, engelsk

Rådgivning og følte, at rådgiveren forstod problemet.

og somalisk. Der var i alt 117 besvarelser, fordelt på 38
besvarelser i foråret og 79 besvarelser i efteråret.
1 Tigrinya er det sprog, der tales i Eritrea.

Her følger de vigtigste pointer fra brugerundersøgelsen.

Som graferne viser, har de fleste af brugerne hørt om Den

det” noteret, at de har hørt om Den Frie Rådgivning gen-

Frie Rådgivning gennem venner eller familie.

nem politiet, internettet, biblioteket, borgerservice og
krisecentre. Ovenstående tyder på, at brugernes netværk

26 % er henvist af henholdsvis kommunen, en socialrådgi-

spiller en stor rolle mht. deres kendskab til Den Frie Råd-

ver eller en sagsbehandler. Vores brugere har under ”An-

givning.

13

Det er primært på grund af sproglige udfordringer, at folk

brugerne har noteret, at de ikke følte sig trygge nok i det

henvender sig til Den Frie Rådgivning. Samlet set marke-

danske sprog, samt at de ikke vidste, hvor de skulle hen-

rer 48 % dette som årsagen til, at de henvendte sig hos

vende sig med deres problematik, og derfor opsøgte de

os. Dernæst er der 24 %, der har svaret, at de har svært

Den Frie Rådgivning. Da vi kan tilbyde hjælp på mange for-

ved at forstå det danske samfund og systemer. Det kan

skellige sprog, kan det tænkes, at det virker betryggende

tænkes, at der er en sammenhæng mellem de sproglige

for brugeren, at han/hun er sikker på at deres problema-

udfordringer og den manglende forståelse for det dan-

tik bliver forstået, og evt. hjælpe dem med at tage kontakt

ske samfund, da disse ofte går hånd i hånd. Dette er også

til det rigtige sted.

noget, der kommer til udtryk under ”Andet”, hvor nogle af

14

56 % af de adspurgte brugere svarer, at problemet eller

at brugeren inddrages og er en del af den rådgivning,

spørgsmålet blev løst sammen med rådgiveren og 16 % af

der ydes. Dette udfordres nogle gange af tiden og moti-

brugerne svarede, at rådgiveren lærte brugeren, hvordan

vationen hos den enkelte bruger. Vi arbejder løbende på

man løste det. 28 %, svarede, at rådgiveren har løst deres

at have fokus på hjælp-til-selvhjælp. Vi har blandt andet

problematik for dem.

dette med på vores introduktionskursus, og vi har i 2018
nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde mere intensivt

Vi forsøger så vidt muligt i vores rådgivning at yde hjælp

med hjælp-til-selvhjælp som begreb og implementering

-til-selvhjælp, og det er derfor vigtigt i vores rådgivning,

af dette i den daglige rådgivning.

Næsten alle brugerne var klar over, hvad rådgiveren gjor-

anser som hjælp-til-selvhjælp. Hver enkelt bruger kom-

de for at hjælpe dem, samlet set svarede 94 % af bruger-

mer til rådgivningen med deres forudsætninger, som vi

ne svarede ja eller delvist til spørgsmålet. De resterende 6

tager udgangspunkt i og tilpasser rådgivningen til den en-

%, var ikke klar over hvordan rådgiveren løste problemet

kelte bruger. Dvs. at der måske er en bruger, der selv vil

eller spørgsmålet.

kunne udfylde en ansøgning med støtte fra rådgiveren og
en anden bruger, hvor det i højere grad er rådgiveren, der

Rådgiverne har været tydelige omkring, hvad der er ble-

udfylder skemaet.

vet gjort for at hjælpe den enkelte bruger, hvilket vi også
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Samlet set svarer 16 %, at de selv er i stand til at løse en

Her blev følgende udfordringer nævnt:

lignende problematik en anden gang. 31 % vil delvist kun-

•

Sproglige udfordringer

57 %, svarede at de ikke kunne løse det selv næste gang.

•

Svært ved at navigere rundt i det danske system

Brugerne, der havde svaret nej, blev endvidere bedt om at

•

Svært ved at huske, hvad der blev gjort

ne løse problemet selv næste gang. En stor andel, nemlig

uddybe deres svar.
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Hvad vil du foretrække?
Vi oplever mange, der har brug for vores hjælp, og det er

I efteråret 2017 blev brugerne derfor spurgt, hvilke af de

ofte meget tidskrævende sager. Vi forsøger at løse pro-

to scenarier de foretrak:

blemerne bedst muligt og til flest muliges tilfredshed. Vi

•

har et ønske om at hjælpe alle der oplever et behov for

At vi i forsøget på at hjælpe flest muligt fortsætter
med at bruge max 45 min på hver sag, så vi får hjulpet

hjælp og vil nødigt afvise nogen. Derfor har vi sat en ram-

flere af de ventende, selvom det betyder, at nogen må

me for rådgivningssessionen på 45 min. Hvis en sag ikke

komme igen, fordi de ikke har fået afsluttet deres sag.

kan løses inden for denne ramme, skal brugeren komme
igen. Vi oplever en del sager, som er meget tidskrævende.

•

Ofte har brugerne ikke de relevante oplysninger, der er

At vi hjælper færdig med en sag, uanset hvor lang tid
den tager, selvom det så betyder, at vi ved åbning-

nødvendige, og vi kan derfor blive nødt til at bruge meget

stidens afslutning sandsynligvis må sende flere hjem

tid på at indhente disse oplysninger. Det kan være frustre-

med besked om at komme igen en anden dag.

rende for brugerne at skulle komme igen flere dage og få
hjælp af flere forskellige rådgivere.

Som ses på diagrammet er der stor uenighed om, hvor-

at det til tider kan være svært for brugerne at komme til

vidt en rådgivningssession skal begrænses til 45 min eller

deres tid. Vi tænker det fortsat med ind, når vi udvikler og

om det er sagens omfang, der sætter rammen. En anden

optimerer tilbuddet, men vi har ikke fundet en god måde

pointe som flere at brugerne skrev i deres besvarelser var,

at implementere det på, da vi heller ikke ønsker at vores

at de ønskede tidsbestilling. Som rådgivningen fungerer

frivillige sidder og venter forgæves, hvis brugerne ikke

nu, kan man ikke bestille tid. Det har længe været et øn-

dukker op.

ske fra vores brugere, men vi oplever også fx i PROP
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Af Solveig Isadora Meier-Nielsen,
studentermedhjælper

SATELLITRÅDGIVNINGEN I ENGGADE
2017 var tredje år vi havde samarbejde med Nordfyns

1. kvartal, 2017

Kommune om at have en rådgivning særligt til deres bor-

Antal rådgivningsgange:

12

gere. Rådgivningen foregår i lokalerne hos Integrationsnet,

Antal registrerede sager:

15 (5 i Ejlskovsgade,

hvor Nordfyns Kommunes integrationsborgere får under-

				

10 i Enggade)

visning. I starten af året flyttede Integrationsnet adresse,

Samlet rådgivningstid:		

565 min (9,5 timer)

og i den forbindelse besluttede vi at lægge rådgivningen

Gennemsnitlig tid pr. sag:

25 min.

om eftermiddagen, således at de borgere, der havde fået
et job også havde mulighed for at få rådgivning. Dette var
dog ingen succes, og det blev derfor besluttet at flytte råd-

2. kvartal, 2017

givningen til et tidspunkt, hvor der var kursister hos Inte-

Antal rådgivningsgange:

12

grationsnet, således at de havde mulighed for at få hjælp,

Antal registrerede sager:

14

når de alligevel var til undervisning. En gennemgang af

Samlet rådgivningstid:		

802 min (13,3 timer)

de henvendelser vi havde i Vollsmose i 1. kvartal af 2017

Gennemsnitlig tid pr. sag:

47 min.

viste desuden, at en del borgere fra Nordfyns Kommune
også kom der, hvilket styrkede os i at flytte tidspunktet for
rådgivning hos Integrationsnet. Dette betød, at vi fik flere

3. kvartal, 2017

henvendelser hos Integrationsnet, hvilket på alle måder er

Antal rådgivningsgange:

8

at fortrække, ikke mindst for vores rådgivere, der fik noget

Antal registrerede sager:

17

at lave.

Samlet rådgivningstid:		

540 min (9 timer)

Fra maj til udgangen af 2017 var vi så heldige, at have den

Gennemsnitlig tid pr. sag:

31 min.

samme rådgiver hver uge til at yde rådgivning. Det betød,
at kursisterne hos Integrationsnet blev trygge ved hende,
og i langt højere grad benyttede sig af hendes kompeten-

4. kvartal, 2017

cer. Dette kan også ses på antallet af henvendelser, der

Antal rådgivningsgange:

11

steg støt hen over efteråret. Selvom vi kun havde otte

Antal registrerede sager:

61

rådgivningsgange i tredje kvartal, har vi alligevel haft 17

Samlet rådgivningstid:		

1788 min (29,8 timer)

registrerede sager, hvilket er tre mere end i andet kvartal.

Gennemsnitlig tid pr. sag:

29 min.

I fjerde kvartal havde vi hele 61 sager, hvilket er en kæmpe
forøgelse.
Det har betydet, at vi i 2018 forsøger os med at have to
rådgivere siddende fast hos Integrationsnet, så vi kan nedbringe ventetiden.

På billede ses en rådgivningsituation i Enggade
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SATELLITRÅDGIVNINGEN I BORGERSERVICE
Rådgivningen på Borgerservice blev opstartet i efteråret

I foråret blev der lavet en undersøgelse af, hvor meget

2016 med midler fra § 18 udviklingspuljen fra Odense

borgerrådgiverne brugte os, og på baggrund af den evalu-

Kommune. Da denne bevillig udløb, besluttede besty-

ering, afholdte vi oplæg for medarbejderne, hvor der var

relsen at fortsætte denne rådgivning som udgangspunkt

en rigtig god dialog om, hvordan vi i endnu højere grad

indtil sommeren 2017, hvor en evaluering skulle vise, om

kunne bruge hinanden. På samme tidspunkt besluttede

det var noget, foreningen ønskede at bruge ressourcer på

bestyrelsen, at denne satellit skulle fortsætte, og vi flyt-

fremadrettet gennem den ordinære bevilling fra § 18.

tede derfor med, da Borgerservice rykkede i nye omgivelser. Nye rammer giver altid nye udfordringer, men det er

Der har gennem året været et tæt samarbejde med le-

tydeligt, at vi hele tiden bliver en større del af borgerråd-

deren af Borgerservice, således at rådgivningen hele tiden

givernes bevidsthed, og mange bruger vores rådgiver til

blev optimeret, og borgerrådgiverne var klar over, hvad

at stille helt lavpraktiske spørgsmål, således, at de bliver

Den Frie Rådgivning kunne hjælpe med, og de frivillige,

guidet i den rigtige retning.

der bemandede den satellit, var klar over, hvad borgerrådgiverne kunne hjælpe med. Det betød, at der var et

Vi glæder os til at se, hvordan Borgernes Hus udvikler sig,

stort ønske om, at Den Frie Rådgivning skulle rykke med

og til at være en del af denne udvikling i 2018.

til det nye Borgernes Hus, der åbnede i november 2017.

På billede ses Ida til åbningen af Borgernes Hus
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Af Solveig Isadora Meier-Nielsen,
studentermedhjælper

SATELLITRÅDGIVNINGERNE I
HELHEDSPLANERNE
2017 var året, hvor vi lukkede fire satellitrådgivninger i

Det var med stor ærgrelse, at vi lukkede de fire satellit-

de forskellige boligsociale helhedsplaner rundt omkring i

rådgivninger i maj 2017, men det gav samtidig foreningen

Odense, nemlig Korsløkken, Sankt Klemens, Påskeløkken

mulighed for at fokusere på de tilbageværende satellit-

og Dianavænget. Disse lukninger kom på baggrund af ad-

rådgivninger på Borgerservice og på Integrationsnet.

ministrative ændringer i de lokale helhedsplaner, der gik
fra at være fire selvstændige helhedsplaner til at skulle

Efter lukningen af de fire satellitrådgivninger, har der

lægges sammen til en samlet helhedsplan, hvoraf det ene

været fokus på, hvordan vi i fremtiden vil kunne udvide

område ikke længere skulle have en boligsocial indsats.

rådgivningen igen. Derfor er der lavet en evaluering af de

Det betød, at Den Frie Rådgivning nu skulle forhandle

satellitrådgivninger, der har ligget i de forskellige helheds-

en samlet aftale hjem til tre udsatte områder. BoligSoci-

planer, hvor både medarbejdere lokalt og de frivillige, der

alt Hus (administrativ ledelse for de tre områder) havde i

har siddet i rådgivningen er blevet spurgt om, hvordan de

denne omgang meget fokus på forankring, og idet Den Frie

har oplevet rådgivningerne. Vores konklusion er, at det

Rådgivning ikke var et gratis tilbud, der kunne forankres i

tager tid og ressourcer at bygge noget nyt op, og at det

lokalområdet efter endt helhedsplan, var der ikke noget

kræver meget, men at man som rådgiver til gengæld også

ønske fra deres side om, at tegne en aftale med forenin-

får en tættere relation til de brugere man hjælper, og må-

gen. To af områderne har haft et mangeårigt samarbejde

ske i endnu højere grad end i Vollsmose har tid til at møde

med Den Frie Rådgivning om gratis rådgivning, men da vi

brugerne i øjenhøjde. Evalueringen ligger som et arbejds-

er en forening, der hele tiden vokser, var det ikke længere

dokument, hvis der i fremtiden skulle være udsigter til, at

muligt at koordinere disse rådgivninger uden at få nogen

Den Frie Rådgivning skal åbne nye steder.

betaling for det.
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Af Solveig Isadora Meier-Nielsen,
studentermedhjælper

PRIVATØKONOMISK OPRYDNING-PROP
PROP’s udvikling fra 2014-2017
2017 har været et begivenhedsrigt år for Privatøkonomisk

hjælp til gældsafvikling. De kommer således med et ønske

Oprydning – PROP. Der har dels, været en del udskiftning

om at opnå et overblik over egne faste udgifter, og hjælp

i medarbejderstaben, og dels været ændringer i arbejds-

til at oprette en budgetkonto og dertilhørende faste ud-

formen, så rådgivningen i højere grad er tilpasset den ef-

gifter. Denne type af brugere er helt nye i PROP siden maj

terspørgsel foreningen ser, både blandt samarbejdspart-

2017. Disse forløb tilbydes primært til nytilkomne flygt-

nere og brugere.

ninge, der bliver taget af administration, og derfor skal
lære, hvordan regninger betales, og hvilke fordele der kan
være ved en budgetkonto.

Udgangspunktet tilbage i 2015, da foreningen udviklede
rådgivningstilbuddet, var, at de brugere der blev tilknyttet
PROP, skulle gennemgå et 6-måneders forløb med to faste

Gældsramte

rådgivere med økonomisk baggrund. På de seks måneder

Andre brugere kommer med en stor gæld, og har et ønske

skulle de nå igennem en række faser, således at de i sidste

om at blive gældsfrie. Dette er derfor rådgivernes mål, når

ende havde et overblik over egen økonomi, havde indgå-

de går i gang med forløbet. I nogle tilfælde viser det sig

et afdragsordninger med diverse kreditorer og havde en

dog, at brugerne, efter at have fået et overblik over deres

oplevelse af, at være ansvarlig for egen økonomiførelse.

gæld, ikke ønsker at fortsætte i et forløb. Dette har indtil

Siden PROP startede, er der dog sket en udvikling i den

nu været set som et mislykket forløb, da brugerne afbrød

måde, der bliver rådgivet på, på baggrund af efterspørgs-

før tid. Vi mener dog, at det kan ses som en delvis succes,

len på mere fleksible og tilpasningsdygtige rådgivnings-

at brugeren tager stilling til egen livssituation, og på et

forløb, der i højere grad kan imødekomme individuelle

oplyst grundlag tager stilling til, om vedkommende synes

behov. Dette har vi i 2017 fået formaliseret, så der nu er

at have økonomisk grundlag til at afdrage på egen gæld.

opsat tre forskellige typer af forløb.

Nogle vælger at få lagt en gældsafviklingsplan, således at
de kan opnå det de kom for, nemlig at blive gældsfrie, og

Forskellige typer af forløb

gennemgår således det forløb, der oprindeligt var tænkt
som et PROP-forløb.

Administrationsborgere
Nogle brugere kommer til PROP, fordi de har været un-

Andre økonomiske spørgsmål

der økonomisk administration1 i Odense Kommune, og nu

Den sidste gruppe af brugere kommer med nogle økono-

selv skal til at betale regninger. Nogle af disse brugere har

miske spørgsmål, der ligger uden for de gængse rammer

aldrig set en regning før, så her handler det i højere grad

af det PROP hjælper med. I de fleste tilfælde vil det som

om at forklare, hvordan en regning skal læses, hvordan

minimum også indeholde, at vi hjælper brugeren med at

netbank fungerer, etc. Disse brugere har i de fleste tilfæl-

få et overblik.

de ikke stiftet nogen gæld, og har derfor ikke brug for
2 At være under administration betyder, at kommunen betaler husleje og boligbevarende udgifter inden borgerens ydelse bliver udbetalt. Det
vil sige, at det er personer på overførselsindkomst, der kan komme under administration, hvis kommunen vurderer, at det er hensigtsmæssigt.
Alle nytilkomne flygtninge kommer under administration i starten, når de bliver boligplaceret i Odense Kommune. Når borgeren kommer under
uddannelse, i arbejde eller når kommunen vurderer, at borgeren er klar til at komme af administration, skal borgeren selv håndtere betaling af
alle regninger.
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Statistik
PROP-forløb har således forskellig indholdsmæssig ka-

I 2017 var der 71 mennesker igennem PROP, fordelt på

rakter. Alle brugere gennemgår dog det grundlæggende

54 forløb. Ser man på fordelingen af de forløb, var de 23

element; at få skabt et økonomisk overblik, tilpasset den

af dem lange forløb med to tilknyttede frivillige. 22 for-

enkeltes behov, ift. om det er overblik i forbindelse med

løb var administrationsforløb, der kun krævede en til to

gæld, eller overblik ift. forståelse af det danske system.

møder pr. forløb, og kun havde én tilknyttet rådgiver.

Nogle får yderligere lagt en gældsafviklingsplan, og nogle
får svar på nogle helt andre økonomiske spørgsmål. Fælles

I løbet af året er der blevet afholdt to indledende samta-

for dem alle gælder det, at de går herfra med en oplevelse

ler, hvor det under de samtaler stod klart, at brugeren ikke

af, at have taget aktiv stilling til egen livssituation.

var motiveret til at indgå i et PROP-forløb, og de forløb
blev derfor aldrig startet op. Det er vigtigt, at der er en
indre motivation hos brugeren, ellers er det ikke muligt
at skabe forandring, og det giver derfor ingen mening at
starte noget op, der i sidste ende aldrig vil blive fuldført.
Desuden er der ni forløb, der er blevet afbrudt. Dette
skyldes i høj grad, at vi i starten af 2017 havde en somalisktalende studentermedhjælper, der havde god kontakt
til det somaliske miljø og desuden talte somalisk. Det var
efterfølgende ikke muligt at gennemføre rådgivning med
disse brugere, idet de gerne ville have rådgivningen på somalisk, hvilket ikke var muligt.
Vi glæder os til at fortsætte i 2018 både med de lange forløb og med de kortere overbliksforløb, herunder hjælpe
nytilkomne flygtninge af administration.

Visualisering af PROP-forløb
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Af Karina Andersen, formand

EN BRUGERS HISTORIE - DALAL
Dalal er en kvinde på 56 år fra Irak, som har været i Dan-

knugende følelse i maven over økonomien drænede hen-

mark i 18 år. Hun kom til Danmark pga. sin mand, og Dalal

de for energi.

er mor til 6 børn. Hun blev henvist til Den Frie Rådgivning
pga. problemer med at få økonomien til at hænge sam-

Dette er nu 3 år siden, og Dalal kommer stadig i Den Frie

men. Dalal levede ikke over evne og havde ikke et stort

Rådgivning fra tid til anden for at få hjælp til diverse pa-

forbrug – der var bare ikke særlig mange penge at gøre

pirer mv. Jeg mødte hende tilfældigt en dag, hvor hun

godt med.

bryder ud i et kæmpe smil og fortæller, at hun er blevet
førtidspensionist. Hun er en helt anden kvinde med over-

”Det var svært at have penge til mad til hele måneden, og

skud til at fortælle vittigheder, og hun har en skøn latter,

jeg tog tit kviklån for at kunne få månederne til at hænge

som hun gerne deler ud af. Den store sorte sky som altid

sammen”, fortæller Dalal. ”Det er svært at finde penge

hang over Dalal er nu forsvundet – og det er ikke kun pga.

til at købe en computer til mine børn – og computer skal

hun er blevet førtidspensionist. ”Der er kommet ro på alle

man jo bruge i skolen nu! Derfor gjorde jeg det”.

fronter, og jeg kan se mig ud af mine problemer. Og hvis
jeg ikke kan overskue det, så ved jeg, at jeg kan henvende

Jeg mødte Dalal, da jeg var koordinator for den Privatø-

mig til Den Frie Rådgivning, og så hjælper de mig videre”,

konomiske Oprydnings-indsats i Den Frie Rådgivning, og

fortæller Dalal. ”Jeg låner ikke penge mere – det er ikke

Dalal var den første bruger, jeg skulle have i et decideret

nødvendigt. Jeg har penge til mad hele måneden, og jeg

forløb. Den kvinde jeg mødte var træt, opgivende og hav-

sover om natten, fordi jeg ikke skal tænke på alle de reg-

de en permanent sort sky over hovedet.

ninger, jeg ikke kan betale. Det giver en kæmpe frihed”,
fortæller Dalal. Dalal fortæller også, at hun synes, hun er

I Den Frie Rådgivning arbejder vi med hjælp-til-selvhjælp,

blevet bedre til dansk. Hende og jeg taler kun dansk sam-

og et menneske i krise kan have svært ved at arbejde ud

men, og hun fortæller, at hun var lidt bekymret, da hun

fra et empowerment-synspunkt. Dalal var i høj grad et

mødte mig og fandt ud af, at jeg ikke kunne tale arabisk.

menneske i krise.

”Men med dig er det let at tale dansk”, siger Dalal, mens
hun griner. ”Jeg er ikke så bange for at sige noget forkert,

Jeg startede forløbet op med Dalal, og vi holdt mange

og jeg er tryg ved at snakke med dig.” Dalal fortæller, at

møder, hvor Dalal havde det svært og tårer og opgivelses-

det er vigtigt for hende at kunne tale dansk, men at hen-

følelsen var en fast del af vores møder. Udover økonomi

des ordforråd svigter, når hun bliver utryg. ”Det er som

havde Dalal sundhedsproblemer, der gjorde hende ude af

om, at ordene bare bliver væk og jeg kan intet huske. Det

stand til at varetage et arbejde, og hun ønskede brænden-

er jeg ked af.”

de at blive førtidspensionist, således at hun kunne få ro på
den front, og ikke blive konfronteret med krav, jobsamta-

Til spørgsmålet om hvad hun gerne vil fremadrettet, kig-

ler med jobcenteret mv. At blive førtidspensionist er en

ger hun lidt ud i luften inden hun svarer: ”Jeg vil gerne

længere proces, og det jeg kunne hjælpe hende med var

have dansk statsborgerskab. Jeg har en datter i England,

at blive bevidst om, hvor lang en proces, hun havde foran

som jeg så gerne vil besøge og resten af familien er dan-

sig, og jeg kunne hjælpe med at formidle kontakt til sags-

ske statsborgere. Det er svært at få visum”.

behandler mv. Derudover ønskede Dalal, at kunne være
en mor med overskud til sine børn igen, og den konstante
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Dansk statsborgerskab er den næste udfordring for Dalal,

Den kvinde jeg har set udvikle sig gennem de sidste 3 år,

og hun håber, at hun kan få godkendt sin ansøgning på

er en stærk kvinde, der har kæmpet sig ud af en svær si-

trods af, at hun ikke lever op til de sproglige krav. ”Jeg bor

tuation – med støtte fra Den Frie Rådgivning. Og det er

i Danmark, og Danmark er et godt land. Jeg vil så gerne

Den Frie Rådgivnings rolle: At støtte og facilitere bruge-

have et dansk pas.”

rens proces og udvikling, og gøre brugeren i stand til og
bevidst om at tage ejerskab for eget liv.

På billede ses Dalal
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EN FRIVILLIG FORTÆLLER
Camilla har været frivillig i Den Frie Rådgivning siden

lige horisont og få koblet teori og praksis sammen. Man

marts 2016, hvor hun har siddet som frivillig rådgiver i

ved aldrig, hvilke sager man får, og det giver god træning

Åben Rådgivning. Hun har primært været frivillig i rådgiv-

i at arbejde med emner, man ikke umiddelbart kender

ningen i Vollsmose, men har i de første måneder i 2018

til. Derudover er mødet med brugeren enormt vigtigt

siddet på borgerservice. Camilla blev uddannet socialråd-

for samtalen og den rette tilgang kan sagtens eliminere

giver i januar 2018, og her fortæller hun om sine oplevel-

de fleste sprogbarrierer. Som socialrådgiverstuderende

ser som frivillig rådgiver.

vil der være rigtig god mulighed for at arbejde med både
lovgivning, konflikthåndtering samt både den narrative og

Hvorfor startede du som frivillig?

motiverende tilgang.

Ved starten af mit studie som socialrådgiver var jeg meget
opsat på at arbejde inden for integrationsområdet, men

Er der en oplevelse, du særligt husker?

oplevede et stort mediefokus på de mange stramninger

Jeg havde et par, hvor manden ønskede at starte et pizze-

og kom i tvivl om, hvorvidt man faktisk kunne hjælpe

ria og forsørge sin familie, da konen havde svært ved at

nogen. Jeg tænkte, det derfor ville være et godt sted at

opfylde de krav, hun som kontanthjælpsmodtager var på-

”tage pulsen” på situationen på området og på den måde

lagt. Jeg fik lov til at følge parret i processen og hjalp med

blive klogere på de udfordringer, der også var til stede.

at udfylde forskellige skemaer, finde lokaler og etablere

Derudover var det en spændende mulighed for at koble

kontakt til en frivillig revisor, som kunne hjælpe med for-

teori til praksis, særligt i forhold til jura og tildelingsbe-

retningsplan, budget osv. Parret havde en voldsom forhi-

tingelser, men også det vigtige i tilgangen til mennesker,

storie og rejse til Danmark, så det var meget imponerende

hvordan man skaber den bedste dialog ved at møde dem

at se, hvor stålsatte de var trods så meget modgang.

på en ligeværdig måde.
Hvilke tilbagemeldinger får du fra brugerne?
Hvad giver det dig at være frivillig?

Jeg synes, vi møder mange mennesker med stort over-

Jeg føler et stort overskud, når jeg har haft en vagt i råd-

skud. De kan godt være frustrerede i starten, men de er

givningen. Man kommer i kontakt med utroligt mange

utroligt tålmodige og viser en stor tillid til de rådgivere,

mennesker og skæbner, og det er fascinerende, hvor stort

de møder. Som regel møder man stor taknemmelighed,

et overskud man møder i folk, der ofte har helt forfærde-

uanset om man har kunnet hjælpe eller ej.

lige historier med sig. Det er en meget ydmyg situation
at få lov til at være del af sårbare processer som eksempelvis familiesammenføring, ligesom jeg oplever, at man
oplever en stor taknemmelighed fra brugerne, selv i de
sager, hvor man måske ikke selv har følt, man kunne gøre
så meget.
Hvilke grunde er der til at blive frivillig?
Det, at kunne hjælpe et andet menneske, giver en utrolig
god følelse. Som socialrådgiver studerende kan jeg særligt
anbefale det. Det er en super god måde at udvide sin fag-

På billede ses Camilla
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Af Sara Malmos, daglig koordinator

UDVALG OG ARBEJDSGRUPPER
Ud over de månedlige møder som bestyrelsen afholder,

bejder med en blivende aktivitet. En arbejdsgruppe er

er der også en række udvalg og arbejdsgrupper, som be-

mere midlertidigt og oprettes med et mål, og når målet er

styrelsen nedsætter efter behov. Det er både bestyrelses-

nået nedlægges arbejdsgruppen. Nedenfor ses en over-

medlemmer og frivillige i andre af foreningens aktiviteter,

sigt over de udvalg og arbejdsgrupper, vi har haft i 2017,

der udvikler foreningen gennem grupperne. Et udvalg de-

og efterfølgende er der en beskrivelse af, hvad de enkelte

finerer vi som noget stationært, altså en gruppe der ar-

grupper har arbejdet med.
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Af Casper S. Madsen,

Af Karina Andersen, formand

bestyrelsesmedlem

Udvalg: Alternativ Fundraising

Udvalg: Det faglige Udvalg

Alternativ Fundraising er et udvalg, der arbejder med at

2017 har budt på mange rådgivningssamtaler mellem fri-

skaffe sponsorater, der kan forsøde hverdagen for både

villige og brugere. Mange oplever fortsat et behov for råd-

brugere og frivillige i Den Frie Rådgivning. I 2017 lykke-

givning. Langt de fleste af vores frivillige - uanset om det

des det udvalget at skaffe et kaffesponsorat fra en lokal

er frivillige i Åben Rådgivning eller PROP – er studerende

kvindeforening i den sønderjyske by Vedsted. Foreningen

på mellemlange og længere videregående uddannelser.

”Vos Piche” var på besøg i Vollsmose, og besøgte bl.a. Den

Vi kender også ancienniteten blandt vores frivillige. Over-

Frie Rådgivning. De takkede for besøget og rundvisningen

gangen mellem bachelor og kandidatuddannelse samt ef-

ved at give kaffe til resten af året. Men når man har kaffe,

ter endt uddannelse gør at ens status som frivillig i DFR

skal man også have kopper at drikke af. Det kan måske

ophører. Ancienniteten er i gennemsnit ca. 16 måneder.

lyde som en lille ting, men når Den Frie Rådgivning på en

Det stiller derfor store krav til faglighed blandt frivillige på

uge har mellem 40-50 besøgende, kan kaffekopper være

relativ kort tid.

en stor udgift for en lille forening. Det rådede Vollsmose
Torv heldigvis bod på, og har doneret 2 x 500 papkrus til

Det faglige udvalg har i 2017 arbejdet med onboarding.

foreningen. Vi takker både ”Vos Piche” og Vollsmose Torv

Med faglighed og opkvalificering for øje har vi benyttet

for sponsoraterne.

tiden til at se på den introduktion man som frivillig møder,
de fyraftensmøder vi tilbyder, og den tilgang og metode vi
som forening ønsker at stå for i mødet med bruger. Med
fokus på hjælp-til-selvhjælp som metode forsøger vi at tilbyde rammerne for rådgivere uanset længden af anciennitet til at blive klogere, få opdateret ens viden og indblik
i udviklingen af politiske områder. Uanset om det handler
om opkvalificering, nye regler på udlændingeområdet,
kontanthjælpsloft, SKAT, budgettering eller en opdateret hjemmeside som nyidanmark.dk, ønsker det faglige
udvalg at bistå frivillige i processen for at sikre høj faglig
kvalitet i den rådgivning, vi yder.

På billede ses kaffehjørnet i venteværelset

På baggrund af ovenstående ønsker vi fremadrettet at revidere introduktionskurset, afholde fyraftensmøder med

Derudover arbejder udvalget på bl.a. at skaffe aviser, uge-

faglig relevans og af høj kvalitet samt yderligere kvalifice-

blade osv. til venteværelset, således at brugerne kan for-

ring af vores metode hjælp-til-selvhjælp.

drive den nogle gange lidt lange ventetid.
Har du lyst til at sponsorere kaffe, kaffekopper eller andet,
så kontakt tovholderen for Alternativ Fundraising Karina
på formand@dfr-odense.com. Sponsorer bliver nævnt på
hjemmeside og i alt vores PR-materiale.
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Af Sara Malmos, daglig koordinator

Udvalg: Redaktion

Arbejdsgruppe: Udvidelse af Rådgivningen

Redaktionsudvalget er et nyt udvalg, som blev nedsat i

Arbejdsgruppen blev nedsat i slutningen af 2016, da be-

efteråret 2017, som følge af vores arbejde med Den Frie

styrelsen ønskede at undersøge hvilke opmærksomheds-

Rådgivnings kommunikationsstrategi i samarbejde med

punkter, der er, når vi udvider vores rådgivningstilbud til

Analog. Læs mere om denne i afsnittet Kommunikations-

andre dele af Odense eller til andre kommuner. Vi har i

strategi på side 35.

mange år lokalt siddet i flere af Odenses helhedsplaner
og sidder nu også lokalt på Borgerservice i Borgerne Hus.

Redaktionsudvalget mødtes første gang i starten af

Desuden har vi siden 2014 mærket en stigning af antal

november måned, hvor de aktiviteter, som kommunika-

henvendelser fra andre kommuner og i 2015 etablerede

tionsstrategien lagde op til blev planlagt. Vi har primært

vi et samarbejde med Nordfyns Kommune, hvilket bety-

valgt at fokusere på vores Facebook-side. Vi har gennem

der at Nordfyns borgere i dag kan få hjælp i vores satellit-

hele 2017 haft ”Ugens historie”, der beskriver hverdagen

rådgivningen i Integrationsnets lokaler i Enggade.

hos Den Frie Rådgivning, som et fast indlæg hver torsdag,
og dette blev nu suppleret af ”Et menneske i mængden”.

Arbejdsgruppen har igennem 2017 arbejdet med eva-

Dette indlæg skal fortælle en historie om de mennesker

lueringer i forbindelse med vores satellitrådgivninger i

Den Frie Rådgivning er i berøring med. Det skal give et

helhedsplanerne i Odense; herunder Påskeløkken, Diana-

øjebliksbillede ind i de menneskers liv som enten samar-

vænget, Korsløkken og Skt. Klemens samt vores satellit-

bejder med DFR, bruger rådgivningens tilbud, er frivillig

rådgivning på Borgerservice. Disse evalueringer fortæller

eller på anden måde er i kontakt med foreningen.

os overordnet, at hver satellitrådgivning kunne eller kan
noget helt særligt, men også møder udfordringer. Vi er
blandt andet blevet bekræftet i, at det kræver en stor indsats at fastholde tilknytningen til foreningen for frivillige,
som er placeret langt fra hovedkontoret. Arbejdsgruppens formål var at sikre den viden og erfaring, vi har opbygget i kraft af de satellitrådgivninger, som vi har haft og
fortsat har. Disse erfaringer kan være relevante, hvis vi får
mulighed for at åbne op for andre satellitrådgivninger i
Odense eller i andre dele af Danmark.

På billede ses et redaktionsmøde
Kunne du tænke dig at læse disse historier og følge med i,
hvad der sker hos Den Frie Rådgivning på Facebook, så gå
ind og ”synes godt om” os på
https://www.facebook.com/denfrieradgivning/
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Af Solveig Isadora Meier-Nielsen,
studentermedhjælper

Arbejdsgruppe: Salg Af Viden - SAV

Arbejdsgruppe: Udvikling af Frivilligstrategi

I Den Frie Rådgivning har vi efterhånden samlet os en stor

De senere år har der været en stor tilstrømning af frivil-

mængde af viden og erfaring, som vi godt kunne tænke

lige til Den Frie Rådgivning, hvilket vi er meget glade for.

os at dele med andre. Denne viden handler både om ar-

Men flere frivillige kræver også et øget fokus på, hvorfor

bejdet med frivillighed, samarbejde med kommune, vo-

vi arbejder med frivillige, og hvordan vi gør det bedst. På

res måde at arbejde med vores målgruppe på, samt nogle

den baggrund søgte Den Frie Rådgivning om støtte hos

helt konkrete redskaber såsom vores registreringssystem,

Udviklingspuljen under § 18 til at udvikle en frivilligstrate-

vores forløbsjournaler i PROP, mm. Denne viden vil vi ger-

gi, der kan beskrive og sikre, hvordan frivillige involveres

ne dele med andre, og vi nedsatte derfor en arbejdsgrup-

i at indfri foreningens overordnede mål og vision. Dette

pe i starten af 2017, der skulle arbejde med Salg af Viden.

arbejde blev igangsat af konsulentbureauet Ingerfair med

Denne arbejdsgruppe havde en masse gode ideer til kur-

to workshops og derefter fortsat internt med bestyrelsen

ser, der kunne afholdes og rådgivninger, der kunne have

som ansvarlig.

gavn af vores arbejdsredskaber. Vi må dog også sande, at
vi er en travl forening med nogle ildsjæle, der gerne vil rig-

Til den første workshop blev der arbejdet med en teore-

tig mange ting, og det er derfor blevet besluttet, at dette

tisk gennemgang af den systematiske og den strategiske

lægges på hylden for nu, da det vil kræve mange ressour-

tilgang til arbejdet med frivillige. Herefter blev strategiens

cer at færdigudvikle et kursuskatalog og være i dialog med

vigtigste egenskaber gennemgået: at den skal være ram-

andre foreninger, der kunne være interesserede i vores

meorienteret, fælles og kommunikerbar. Til den anden

arbejde.

workshop blev der mere konkret arbejdet med strategien,
i særdeleshed hvorfor og hvordan vi involverer frivillige

Der ligger derfor en masse tanker nedskrevet, som måske

samt frivilligroller i Den Frie Rådgivning. Dette er blevet til

på et senere tidspunkt kan blive taget op igen, i en peri-

et arbejdsdokument, så vi hele tiden kan være skarpe på,

ode, hvor der er mere tid til denne del af arbejdet i Den

hvorfor vi bruger frivillige, og hvordan de forskellige frivil-

Frie Rådgivning.

ligroller bliver fordelt i foreningen. Har man interesse i at
se, hvordan vores frivilligstrategi er udarbejdet, kan man
henvende sig til foreningen og få den tilsendt.
I september måned var alle de frivillige inviteret til en dag,
der både skulle bruges til at lære hinanden bedre at kende, og til at tale om, hvordan Den Frie Rådgivning arbejder,
så vi bedst muligt understøtter vores vision, mission og
værdier, som en fortsættelse af det arbejde, der blev lavet
sammen med Ingerfair. De frivilliges tanker omkring dette blev taget med videre i bestyrelsens arbejde, og bliver
desuden visualiseret gennem en roll-up, der kommer til at
stå i rådgivningen til minde om, hvorfor vi gør, som vi gør.

29

Nedenstående er citater fra frivillige, som blev udtalt under arbejdet med frivilligstrategien.

“

VI ER FRIVILLIGE FORDI...

Vi udvikler os
selv, og er
samtidig med til
at udvikle andre.

Vi møder brugeren i
øjenhøjde
- med respekt.

Det er
bekræftende at se
effekten af vores
arbejde.

Vi er en værdi for
brugerne.

Vi rådgiver forskellige mennesker og
arbejder for lige muligheder for alle.

Der er altid god
stemning i Den Frie
Rådgivning.

“

Vi har en viden og
et potentiale, som
vi er forpligtede
til at bruge til at
hjælpe andre.

Vi har lyst
- det kan brugeren
mærke.
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Af Sara Malmos, daglig koordinator

Arbejdsgruppe: Optimering af arbejdsgange
I starten af 2017 nedsatte vi arbejdsgruppen ”Optime-

gaven. Vi har i efteråret 2017 etableret et samarbejde

ring af arbejdsgange”, da vi oplevede en stor frustration

med University College Lillebælt i forbindelse med prak-

fra brugerne over vores opskrivningssystem. Når man

tikanter fra administrationsbacheloruddannelsen. Det be-

kommer og skal have hjælp, bliver man skrevet op på en

tyder, at vi nu hvert halvår får en praktikant, som blandt

seddel. Her kan man oplyse, hvad sagen drejer sig om,

andet varetager opgaven som screener. Kommer du forbi

og hvilket sprog man ønsker at få hjælp på. Vi oplevede,

rådgivningen i dag, vil du blive mødt af Sofie, der står klar

at brugerne ikke helt forstod, hvordan systemet fungere-

til at hjælpe!

de, hvilket skabte frustrationer og en trykket stemning i
venteværelset. Arbejdsgruppen arbejdede derfor med at
tydeliggøre, hvad den enkelte kunne forvente, samt omrokerede borde, så det blev tydeligt, hvor man skulle henvende sig. Nedenstående billede hænger i vores venteværelse på hhv. dansk, engelsk, somalisk og arabisk, som
følge af arbejdet.
Foruden de ovenstående tiltag var vi også opmærksomme
på, at kontinuitet er vigtigt i mødet med brugeren. I starten af 2017 havde vi ikke en fast person til at sidde og
tage imod brugerne (en screener). Det var både frivillige
og personer fra administrationen, der på skift varetog op-

På billede ses Sofie
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Af Sara Malmos, daglig koordinator

UDVALG OG
ARBEJDSGRUPPER I 2018
I 2018 vil vi fortsat arbejde på at udvikle foreningen! Vi har

samt en arbejdsgruppe, der skal arbejde med implemen-

blandt andet nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde

teringen af den nye databeskyttelsesforordning, der træ-

mere intensivt med hjælp-til-selvhjælp på flere niveauer,

der i kraft den 25. maj 2018.
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Af Ida Johanne Eriksen, næstformand

CYKELSKOLE FOR KVINDER

kom fra Syrien, Eritrea, Filippinerne og Iran. Flere havde

Dette bliver desværre det sidste indlæg om Cykelskole for

kun været ganske kort tid i Danmark, hvilket gjorde, at vi i

Kvinder i årsrapporten for Den Frie Rådgivning, da 2017

undervisningen måtte gøre brug af mimik og kropssprog.

var året, hvor der for sidste gang er blevet afholdt cykel-

Som en af vores frivillige bemærkede, er noget af det sæ-

skole af Den Frie Rådgivning i samarbejde med Fritidsbu-

regne ved cykelskolen, at det, på grund af dets praktiske

tikken, Fritid og Læring, Nord. Efter mange overvejelser

karakter, kan foregå uden for det sproglige univers og der-

besluttede Den Frie Rådgivnings bestyrelse i november

for kan skabe samhørighed - også selvom man ikke taler

at nedlægge cykelskolen. Cykelskolen har længe været

samme sprog.

nedprioriteret, både fordi der er meget få midler og fordi der er meget lidt sammenhæng mellem aktiviteten og

Kursisterne udviklede sig meget fra første til sidste under-

Den Frie Rådgivnings kerneaktiviteter, Åben Rådgivning

visningsgang. De var motiverede af ønsket om at kunne

og PROP. Det var selvfølgelig en rigtig svær beslutning,

cykle til arbejde, praktik eller skole og derudover tage på

da cykelskolen er og har været et fantastisk og menings-

ture med deres familier i fritiden. Den væsentligste udfor-

fyldt projekt, der har været en del af Den Frie Rådgivning i

dring for kvinderne var nok frygten for at miste balancen

mange år. Der er dog blevet nedsat en arbejdsgruppe, der

på cyklen. Som ugerne gik, veg denne frygt dog tilbage

skal forsøge at videregive cykelskolen til en anden fore-

for deres vilje og mod til at lære at cykle, og med støtte

ning eller andre, der vil kunne bruge den tid og de kræfter,
den fortjener.

fra vores engagerede og humørfyldte frivillige, lykkedes

Som sagt har der i 2017 været afholdt cykelskole både i

dervisningsgange tog vi på cykelture i Vollsmose, og det

det dem at finde balancen på de to hjul. De sidste unvar fantastisk at se kvindernes stolthed og store smil, da

foråret og efteråret. Følgende beretning om forårets cy-

vi cyklede afsted i det dejlige forårsvejr. Selvom der er et

kelskole er skrevet af daværende integrationspraktikant i
Den Frie Rådgivning, Karin Freiberg:

stykke vej før kvinderne tør bevæge sig ud i trafikken på

’Forårets cykelskole forløb sig over ti uger og lå i perioden

at de har gennemgået en stor udvikling, der vil give dem

egen hånd, mener både vi, de frivillige og kursisterne selv,
mere fleksibilitet i hverdagen og mere tro på sig selv.’

4. april til og med d. 6. juni 2017. Vi havde to hold, hvoraf
det ene havde undervisning tirsdag formiddag og det an-

Efterårets cykelskole blev ligeledes koordineret og afviklet

det tirsdag eftermiddag. Undervisning og koordinering

af studentermedhjælper Camilla Rasmussen, men denne

blev varetaget af studentermedhjælper Camilla Rasmussen og integrationspraktikant Karin Freiberg.

gang i samarbejde med integrationspraktikant, Dicte Dahl,

Der var en stor diversitet blandt gruppen af frivillige og

hjælper. Der startede 9 kvinder på mandagsholdet og 8 på

der tidligere har stået for cykelskolen som studentermedtorsdagsholdet, og i løbet af de 10 uger de mødtes, træ-

kursister. Mange af de frivillige var gengangere fra tidli-

nede kursisterne selvfølgelig i at cykle, men der blev også

gere år og havde derfor stor erfaring med, hvad det vil

lavet balanceøvelser og udstrækning samt undervist i at

sige at lære voksne kvinder at cykle. Vi havde også nye

give tegn ved bremsning og sving. Som noget nyt afslut-

ansigter med, hvilket har bidraget til nye perspektiver og

tedes forløbene med en teoriprøve med udgangspunkt i

måder at gøre tingene på. Der har været en stor alders

materiale fra Rådet for Sikker Trafik. Cykelskolen bar præg

mæssig spredning blandt de frivillige, hvilket har været

af, at en del kursister var i gang med integrationsforløb,

givtigt i forhold til mødet med kursisterne. Kursisterne
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hvor de skal passe sprogskole og praktik, og derfor ikke

i at deltage, og hvor de tilknyttede medarbejdere har lagt

kunne deltage alle gange. Antallet af deltagere og even-

en stor og engageret arbejdsindsats. Dog også en sæson,

tuelle frafald var også noget, de i alt 7 tilknyttede frivillige

hvor det er blevet bekræftet, at et projekt som cykelskolen

beklagede, udover de som tidligere år dog også blev in-

kræver tid og prioritering - for alles, ikke mindst kursister-

spirerede af Camilla, Dicte og kursisternes engagement og

nes skyld. Der har været mange gode forslag til, hvordan

energi, og derfor var glade for at være frivillige.

cykelskolen kan blive endnu bedre, men da Den Frie Rådgivnings kerneaktivitet er og skal være rådgivning, er det

Som tidligere besvarelser viser, er kursisterne ligeledes

simpelthen ikke muligt at føre alle disse forslag ud i livet.

glade for cykelforløbet; både med undervisningen og
de frivillige, og de har mod på at fortsætte med at cykle

Det er vemodigt at tænke på, at det bliver sidste omgang

derhjemme. Dog føler de sig ikke klar til at komme ud i

cykelskole, men der skal lyde en kæmpe tak til alle de

trafikken. Der blev derfor arbejdet på at rekruttere såkald-

frivillige, praktikanter, studentermedhjælper og samar-

te cykelmentorer, der efter cykelskolens afslutning kun-

bejdspartnere, der gennem årene har fået cykelskolen til

ne mødes med en kursist for at cykle sammen. Der blev

at fungere - og selvfølgelig tak til alle de fantastiske kursis

fundet mentorer til tre af kursisterne. Alt i alt endnu en

ter, der gennem årene har fundet glæden ved at cykle, og

cykelskolesæson, hvor de deltagende kursister har lært at

som har inspireret alle øvrige deltagende med deres store

cykle, hvor de frivillige har fundet mening i cykelskolen og

begejstring, viljestyrke og livsmod.

På billede ses forårets kursister
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Af Anette Juhler,
studentermedhjælper

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
I løbet af efteråret 2017 udarbejdede Den Frie Rådgivning

Kommunikationsstrategiens overordnede mål er, at pro

en kommunikationsstrategi, der tog udgangspunkt i en

movere Den Frie Rådgivning til målgrupperne. Målgrup-

workshop for bestyrelsen med konsulentvirksomheden

perne for strategien på Facebook blev debatteret på

Analog. Analog er en virksomhed, der bl.a. specialiserer

workshoppen og er blevet endeligt fastlagt af Redaktio-

sig i rådgivning omkring kommunikationsstrategier. Ana-

nen. Målgrupperne vi gerne vil fange er foreningens frivil-

log havde gennem forskelligt materiale omkring forenin-

lige, både potentielle, nuværende og tidligere, anden led

gen forberedt en workshop, der lagde op til debat, og

til vores brugere (familie og venner), samarbejdspartnere,

som gav både ny viden, anbefalinger og aha-oplevelser til

kommunale instanser og øvrige interessenter. Vi har der-

Den Frie Rådgivnings bestyrelsesmedlemmer.

udover lavet en undersøgelse af den Engagement Rate,
der er på vores opslag både før og efter implementerin-

Med udgangspunkt i workshoppen udarbejdede Analog

gen af kommunikationsstrategien. Med dette redskab kan

et strategipapir til foreningen, der bl.a. indeholdt en ska-

man følge op på mængden af reaktioner i forhold til hvor

belon til både analyse-, strategi-, planlægnings- og udfø-

mange personer, det enkelte opslag når ud til. Opfølgnin-

relsesfasen. Ud fra strategipapiret blev der udarbejdet en

gen på de første måneder med den nye strategi har vist

kommunikationsstrategi, der skal fungere som rettesnor

en markant forbedring i vores Engagement Rate, der er

for, hvordan Den Frie Rådgivning skal agere på Facebook.

blevet firedobbelt, hvilket betyder, at vi i forhold til Ana-

Med den nye kommunikationsstrategi i hånden nedsat-

logs anbefalinger har fået en rigtig god aktivitet på vores

te Den Frie Rådgivning et nyt udvalg; Redaktionen, som

Facebookside.

skal arbejde med strategien og lave løbende opfølgning.
I redaktionen sidder daglig koordinator, kommunikations-

Bestyrelsen har sat stor pris på samarbejdet med Analog,

praktikant og frivillige medlemmer, hvor det er kommuni-

og håber på også i fremtiden at gøre brug af deres kom-

kationspraktikanten, der skal stå for udarbejdelsen af de

petencer.

nye tiltag.
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AKTIVITETER I LØBET AF ÅRET
17.01.2017
		

Oplæg for borgerrådgivere på Borgerservice om vores samarbejde og Den Frie Rådgivnings arbejde
generelt

21.02.2017

Rekruttering af frivillige på Erhvervsakademiet Lillebælt

22.02.2017

Rekruttering af frivillige på University College Lillebælt

14.03.2017

Oplæg for Center for Familie og Unge

15.03.2017

Deltagelse på Bazar for nytilkomne borgere i Odense

28.03.2017

Deltagelse på University College Lillebælt temadag om frivillig socialt arbejde

26.04.2017

Deltagelse i Modtagernetværket

10.04.2017

Oplæg på LærDansk omkring Den Frie Rådgivnings tilbud

11.04.2017

Oplæg på LærDansk omkring Den Frie Rådgivnings tilbud

27.04.2017
		

Deltagelse på møde for integrationsborgere på Integrationsafsnittet ifbm. at de ikke længere skal være
under administration

20.05.2017

Deltagelse på Familiedag for nye og gamle Odense-borgere arrangeret af Odense Kommune

23.05.2017
		

Deltagelse på møde for integrationsborgere på Integrationsafsnittet ifbm. at de ikke længere skal være
under administration

19.06.2017

Deltagelse i Modtagernetværket

29.08.2017
		

Oplæg på Borgerservice for Borgerrådgivere og medarbejdere i kontaktcenteret med fokus på 		
samarbejdet med os både i Vollsmose og på Borgerservice.

06.09.2017
		

Oplæg for sagsbehandlere i Integrationsafsnittet med fokus på at afstemme forventninger til Åben
Rådgivning og i forbindelse med tiltaget om hjælp i PROP til borger, der er af administration.

19.09.2017

Deltagelse i Integrationsforum Odense

05.10.2017

Deltagelse i Modtagernetværket

26.10.2017

Besøg af Borgmester Peter Rahbæk Juhl

02.11.2017
		

Dialogmøde – Muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale
foreninger

30.11.2017
		

Oplæg og samtale på uddannelse for integrationsborgere i fbm. undervisning i økonomi, arrangeret af
Integrationsafsnittet
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AKTIVITETER FOR FRIVILLIGE
28.02.2017

Fyraftensmøde om SKAT og kollegial supervision

03.03.2017

Introduktionskursus for nye frivillige rådgivere

20.04.2017

Fyraftensmøde med Vollsmosesekretariat, Retshjælpen Vollsmose og Den Frie Rådgivning om		

		

samarbejdsflader og henvisningsmuligheder

17.05.2017

Fyraftensmøde om reglerne for familiesammenføring og indfødsret, Anders Sandvig fra Retshjælpen

		

Vollsmose

23.05.2017

Introduktionskursus for nye frivillige rådgivere

07.06.2017

Fyraftensmøde om konflikthåndtering, center for konfliktløsnings ungdoms forening CfC

16.06.2017

Sommerfest sammen med UngNord

25.08.2017

Sommerfest i Den Frie Rådgivning

06.09.2017

Fyraftensmøde om kontanthjælpsreformen og nyidanmark.dk

19.09.2017

Inspirationsmøde om traumeindsatser i Odense Kommune afholdt af Integrationsnet – en del af Dansk

		

Flygtninge Hjælp

20.09.2017

Go To Seminarie, afholdt af Ingerfair - Ledelse og involvering af frivillige

23.09.2017

Hyttetur for alle de frivillige i Den Frie Rådgivning

15.11.2017

Introduktionskursus for nye frivillige rådgivere

08.12.2017

Julefrokost for Den Frie Rådgivning

22.12.2017

Juleafslutning
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Af Sara Malmos, daglig koordinator

AFSLUTTENDE ORD OG ET KIG IND I
2018
2017 har, som I også har kunnet læse, været et begiven-

brugeren kan finde den bedste løsning på den pågælden-

hedsrigt år for Den Frie Rådgivning. Det har været et år,

de udfordring.

hvor der er blevet kigget fremad med fokus på rådgivning

Hjælp-til-selvhjælp er som nævnt flere steder en stor del

og udvikling i foreningen både strategisk og i dagligdagen.

af Den Frie Rådgivning, og vi forsøger at tage dette med

Der er et stort behov for den rådgivning som Den Frie Råd-

os i alt, hvad vi gør. Vi ønsker i højere grad at sætte fokus

givning yder via vores to rådgivningstilbud, Åben Rådgiv-

på det, og vil derfor i 2018 arbejde intensivt på både at

ning og PROP. Via vores rådgivning bidrager vi til at opbyg-

definere begrebet, undersøge hvordan vi i praksis udøver

ge den enkeltes ressourcer og handlemuligheder, hvilket

hjælp-til-selvhjælp og på sigt også sikre fortsat kvalitet og

vi i 2018 fortsat vil arbejde for. Vi vil forsøge at imøde-

udvikling på området.

komme efterspørgslen, blandt andet ved løbende at opti-

Det kommende år arbejder foreningen også videre i Det

mere vores rådgivningsrammer samt være i dialog med

faglige udvalg, hvor der fortsat vil være fokus på at tilbyde

både myndigheder, frivillige og brugere omkring, hvordan

frivillige kurser, der fagligt opkvalificerer den enkelte frivil-

vi optimerer vores tilbud og samarbejder på bedst mulig

liges rådgivning, Alternativ Fundraising arbejder fortsat på

vis. Foruden løbende at tilpasse rådgivningen til den efter-

at forsøde tilværelsen for brugere og frivillige og Redaktio-

spørgsel, der er, vil vi også have fokus på fortsat at udbre-

nen vil også arbejde med at udbrede kendskabet om Den

de Den Frie Rådgivnings tilbud både i forhold til rekrutte-

Frie Rådgivning via sociale medier. Skulle der sidde nogen

ring af nye frivillige, potentielle brugere samt nuværende

blandt vores læsere, der kunne have lyst til at bidrage til

og potentielle samarbejdspartner via oplæg, deltagelse på

arbejdet i nogle af vores udvalg eller arbejdsgrupper, så

messer og lignende.

kontakt endelig administrationen.

Den 25. maj 2018 vil den nye databeskyttelsesforordning

Vi vil fortsat i 2018 tilbyde rådgivning i Vollsmose og i vo-

træde i kræft, hvilket kommer til at have betydning for os

res to andre satellitrådgivninger via Åben Rådgivning eller

som forening i forbindelse med blandt andet opbevaring

PROP for borgere i Odense!

af data på de brugere, vi hjælper. Det vil selvsagt komme
til at fylde i den kommende fremtid, men det er vores mål,

Vi ser frem til at iværksætte disse tiltag i det kommende år

at det skal mærkes så lidt som muligt for både brugere og

og fortsat arbejde hen imod vores vision om et samfund af

frivillige, så vi fortsat har fokus på det, der er vigtigt nemlig

forskellige mennesker med lige muligheder.

at sætte rammen for vores frivillige, så de sammen med

- Tak fordi du læste med!
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