Årsrapport 2018
De frivillige synes...
“Vi har en
viden og et
potentiale,
som vi er
forpligtede
til at bruge
til at hjælpe
andre.”

“Vi har
værktøjerne til
at finde
løsningen.”

“Det er
bekræftende at
se effekten af
vores arbejde.”

“Vi møder
brugeren i
øjenhøjde,
hvor der er
plads til en
individuel
vurdering af
brugeren og
situationen
bag”

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

Citater fra frivillige, som blev udtalt under arbejdet med frivilligstrategien.
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Af Ida Johanne Eriksen, daglig koordinator
Barselsvikar i 2018

VELKOMMEN
koordinator for PROP. Det har længe været et stort ønske

Du sidder nu med Den Frie Rådgivnings årsrapport for

at få en fast koordinator til PROP for at kunne sikre kontinu

2018. En beretning om året der gik, med statistik fra vores

itet og den tid, projektet kræver. Karina Andersen valgte

rådgivningsindsatser, Åben rådgivning og PROP, beretning

at gå af som formand for foreningen for at kunne søge

fra vores formand, om vores økonomi, fra en af vores fri

stillingen som projektkoordinator. Karina Andersen har i

villige, fra vores brugere og meget mere.

sit tidligere virke været med til at starte og udvikle PROP.

God læselyst!

Der skal dog lyde en stor tak til Solveig Meier-Nielsen, Arif
Salam og Anna Petersen, der i løbet af 2018 som studen

2018 i Den Frie Rådgivning

termedhjælpere har stået for driften af PROP.

I 2018 har jeg været så heldig igen at være barselsvikar for

2018 var derfor også året, hvor der blev afholdt ek

daglig koordinator, Sara Malmos. I 2016 var jeg ligeledes

straordinær generalforsamling. Ansættelsen af Karina

barselsvikar og har kunne mærke, der er sket meget i og

Andersen betød, at Den Frie Rådgivning skulle have ny

for foreningen i løbet af de to år. Overordnet set rådgiver

formand, og i august måned blev Anette Jessen Juhler

vi oftere i komplicerede sager, hvor brugerne måske al

valgt som ny formand for foreningen - stor tak til Anette

lerede har henvendt sig flere forskellige steder, ligesom vi
ser, at vores frivillige i stigende grad er frivillige kortere tid

for at have påtaget sig opgaven.

i Den Frie Rådgivning grundet deres andre forpligtelser.

I 2018 er Den Frie Rådgivning ofte blevet inviteret til at

Heldigvis er ånden, og lysten til at hjælpe andre stadig in

holde oplæg om vores arbejde, vores erfaringer med fri

takt!

villigt, socialt arbejde, med rådgivning af udsatte borgere

2018 var året hvor Den Frie Rådgivnings samarbejde

og meget mere. Det gør vi gerne, og vi vil gerne sige tak til
alle dem, der enten har besøgt os, eller haft besøg af os i

omkring rådgivning af integrationsborgere fra Nordfyns
Kommune ophørte. Den Frie Rådgivning havde satel

årets løb.

litrådgivning i Integrationsnet under Dansk Flygtninge

Fokus er og bliver dog på den daglige rådgivning! Den Frie

hjælps lokaler i Enggade i Odense, hvor borgerne fra

Rådgivning vil derfor gerne sige en stor tak til alle vores

Nordfyns Kommune kunne modtage rådgivning, når de

fantastiske frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats

i forbindelse med deres integrationsforløb var i Enggade

for vores brugere og for foreningen.

for at modtage undervisning og opkvalificering. Da Nord

Nu er der bare tilbage at sige en stor tak for året, der er

fyns Kommune og Dansk Flygtningehjælps samarbejde

gået til vores mange gode samarbejdspartnere ikke mindst

ophørte, gjorde samarbejdet omkring satellitrådgivnin

vores tætteste og gode kolleger i Odense Kommunes ung

gen også. Dog er det stadig muligt for medarbejderne i

domsskole UngOdense.

Nordfyns Kommune at henvise borgere til vores rådgiv

Rigtig god fornøjelse med læsningen af årsrapporten.

ning i Vollsmose. Den Frie Rådgivning vil gerne takker

Hvis læsningen giver nysgerrighed i forhold til mere viden

Nordfyns Kommune og Integrationsnet for samarbejdet.

om Den Frie Rådgivning, er du altid velkommen til at

2018 var året hvor vi fik mulighed for at ansatte en fast

kontakte os, ligesom man kan læse mere om os på vores

medarbejder som koordinator for vores økonomiske

hjemmeside og følge hverdagen i Den Frie Rådgivning på

rådgivningsindsats, PROP. Takket være satspuljemidler

vores Facebook-side og på Instagram.

kunne vi i september 2018 byde velkommen til tidligere
formand for foreningen, Karina Andersen som projekt
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Af Anette Juhler, formand

FORMANDSBERETNING
2018 har været et udviklingsrigt år for Den Frie Rådgiv

mange forskellige arbejdsopgaver, der er. I bestyrelsesar

ning; vi har oprettet en helt ny fuldtidsstilling, vi har fået

bejdet synes jeg, at det er spændende at være en del af

en ny formand, vi har arbejdet med EU’s nye databeskyt

det mere strategiske niveau og den mere formelle struk

telsesregler, vores satellitrådgivning på Enggade er blevet

tur, hvor vi diskuterer emner med det mål at nå til enig

lukket ned, vi har haft skiftende praktikanter og studenter

hed og til en konklusion.

medhjælpere på kontoret, daglig koordinator har været

Tendenser i rådgivningen

på barsel, så vi har haft en barselsvikar ansat - alt imens at

I både Åben rådgivning og i PROP har vi travlt med at råd

vi har haft travlt i både Åben Rådgivning og PROP.

give brugere, der har brug for hjælp til mange forskellige

Formandsskifte

sager, og det er super fedt. Der er en god dynamik mellem

I juni måned fik vi bevilliget midler fra Socialstyrelsens an

sagerne, og vores frivillige tager opgaven som rådgivere

søgningspulje til økonomi- og gældrådgivning til en fuld

meget seriøst, hvilket er beundringsværdigt. Vi oplever

tidsstilling i vores rådgivningsaktivitet Privatøkonomisk

i rådgivningen, at mange bliver henvist til os fra forskel

Oprydning (PROP). Karina Andersen, tidligere formand,

lige aktører; både fra kommunal og anden regi. De mange

blev ansat til stillingen 1. september, og vi har nu for

forskellige samarbejdsflader, der henviser borgere til os,

nøjelsen af at have hende på kontoret hver dag de næste

gør at vi arbejder med mange forskelligartede og kompli

to år. Det er en fuldtidsstilling, der giver os mulighed for at

cerede sager, der både tager lang tid og kræver meget af

udvikle PROP og skabe en mere kontinuerlig arbejdsgang

foreningens frivillige og administration. Udover den store

i aktiviteten. I forbindelse med ansættelsen har hun væ

diversitet i sagerne fylder lovændringer og nye regler også

ret nødsaget til at trække sig fra posten som bestyrelses

meget i vores daglige arbejde. Vi skal som forening hele

formand, og Den Frie Rådgivning afholdte den 23. august

tiden holde os ajour med verden omkring os, hvilket er en

2018 ekstraordinær generalforsamling. Til den ekstraor

svær opgave – men også en meget spændende opgave.

dinære generalforsamling overtog jeg stafetten som for

Databeskyttelsesforordning

mand for Den Frie Rådgivning. Jeg hedder Anette Juhler,

I maj 2018 kom der en ny databeskyttelsesforordning, der

og jeg har haft min gang i foreningen siden august 2017,

har til formål at styrke beskyttelsen af personoplysninger

hvor jeg først blev ansat som kommunikationspraktikant,

i EU. De nye regler betyder, at vi som forening skal sikre

og i januar 2018 blev jeg studentermedhjælper.

vores opbevaring af personfølsomme oplysninger, hvilket

Men hvem er jeg som formand? Det spørgsmål stillede jeg

skaber nogle konkrete ændringer i vores arbejdsgange

mig selv med en rungende stilhed som svar. Jeg stillede

med brugere og frivillige. De nye regler har bl.a. krævet

op til formandsposten, fordi jeg er engageret i foreningen

en større opdatering af vores registreringssystem, som vi

og dens arbejde, derudover har jeg et solidt kendskab til

bruger til at registrere brugere og sager i. Opdateringerne

hverdagen med brugere og frivillige, som jeg tager med i

af systemet betyder bl.a., at brugerne nu skal skrive under

min nye position. Jeg havde dog ingen erfaring med be

på, at vi må registrere dem gennem fornavn og fødselsdag

styrelsesarbejde, og derfor er jeg lykkelig for den engage

og beskrive, hvad vi har hjulpet vedkommende med, hvor

rede og støttende bestyrelse, som jeg har haft med mig

lang tid rådgivningen har taget, og hvem der har rådgi

i min oplæring som formand - dette vil jeg gerne takke

vet brugeren. Disse registreringer er vigtige; både for at

mange gange for! Jeg elsker at være en del af hverdagen

kunne hjælpe den enkelte bruger godt videre næste gang,

i foreningen og prøver så vidt muligt at være en del af de

vedkommende komme, men også for at føre statistik over
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vores sager, hvilket er vigtigt ift. at søge fondsmidler. I

Fundraising. Det er med stor glæde at vores samarbejde

løbet af 2019 vil der komme yderligere ændringer i re

fortsætter.

gistreringssystemet, så vi lever helt op til de nye regler,

Satellitrådgivning på Integrationsnet nedlagt

der er på området. Vi har i Den Frie Rådgivning nedsat en

Den Frie Rådgivning har siden 2016 haft en partner

arbejdsgruppe, der skal sikre, at vi som forening lever op

skabsaftale med Integrationsnet og Nordfyns Kommune.

til de nye standarder. Arbejdsgruppen vil jeg komme nær

Denne partnerskabsaftale har betydet, at Den Frie Råd

mere ind på i afsnittet omkring udvalg og arbejdsgrupper.

givning hver uge har rådgivet borgere fra Nordfyns Kom

Farvel til vores studentermedhjælpere

mune gennem Integrationsnet, fordi Nordfyns kom

Vi har i 2018 haft fornøjelsen af to studentermedhjælp

mune sendte deres borgere på integrationsforløb ved

ere, Anna og Arif, der begge har arbejdet i PROP. Arif har

Integrationsnet Odense. Integrationsnet og Nordfyns

arbejdet meget med de frivillige; rekruttering, oplæring

kommune stoppede deres samarbejde i forhold til In

og kontakten til de frivillige, mens at Anna har siddet med

tegrationsforløbene, hvilket betød, at der ikke kom flere

det mere administrative arbejde; dataindsamling, fond

borgere fra kommunen, og det gav derfor ikke mening at

søgning og samarbejdspartnere. Den 31. december 2018

forsætte vores samarbejde. Vi nedlagde rådgivningen i

udløb deres kontrakter og vi vil sige et stort tak for deres

oktober, og vil sige en stor tak for et godt samarbejde til

indsats i PROP. Vi er samtidig også glade for, at det ikke er

både Nordfyns kommune og Integrationsnet. Brugere fra

et farvel, da Arif er startet i praktik i PROP indtil april 2019

Nordfyns Kommune er naturligvis stadig velkomne i Den

og Anna er blevet tovholder for vores udvalg Alternativ

Frie Rådgivning på kontoret i Vollsmose.

På billedet ses tidligere studentermedhjælpere Anna (venstre) og Arif (højre)
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Udvalg og arbejdsgrupper
Den Frie Rådgivning har en række udvalg og arbejdsgrup

gøre i 2019, således at vi som forening lever helt op til de

per, som bestyrelsen nedsætter efter behov. Det er både

sikkerhedsstandarder, der er!

bestyrelsesmedlemmer og frivillige fra foreningens andre

Arbejdsgruppe: Hjælp-til-selvhjælp

aktiviteter, der er med til at udvikle foreningen. Vi adskil

Arbejdsgruppen hjælp-til-selvhjælp har i 2018 arbejdet

ler udvalg og arbejdsgrupper, ved at definere udvalg som

med definitionen af begrebet hjælp-til-selvhjælp, så det

en varig indsats, der arbejder med en blivende aktivitet i

passer til, hvordan vi som forening kan inddrage det i

foreningen, mens at arbejdsgrupperne oprettes midlerti

vores arbejde. 2019 skal bruges til at opnå større udnyt

digt til at opnå et mål, for efterfølgende at blive nedlagt,

telse af hjælp-til-selvhjælp, så vi hele tiden er med til at

når målet er nået. Ovenfor ses en oversigt over udvalg og

øge vores brugeres ressourcer.

arbejdsgrupper, vi har haft i 2018, og efterfølgende en be
skrivelse af, hvad de enkelte grupper har arbejdet med.

Arbejdsgruppe: Frivillighåndtering

Arbejdsgruppe: Databeskyttelsesforordning

og fastholdelse af nuværende.

Arbejdsgruppen arbejder med implementering af data

Arbejdsgruppen for frivillighåndtering mødtes første gang

beskyttelsesforordningen og skal sikre, at foreningen

i oktober måned, hvor det blev afstemt, hvilke mål vi har

på sigt lever op til den europæiske databeskyttelses

med arbejdsgruppen. Det er en forholdsvist ny arbejds

forordning (GDPR). Som forening i Danmark er vi nemlig

gruppe, der starter 2019 ud med en større undersøgelse

forpligtet til at følge forordningens standarder for ret

af de frivillige. Det er vigtigt for udvalgets videre arbejde

mæssig håndtering af personfølsomme oplysninger om

og vide, hvad de frivillige synes om foreningens rekrutte

folk. Det har altid været vigtigt for foreningen kun at have

ring, oplæring, fastholdelse, og hvad grunden er, til at de

de mest nødvendige oplysninger om brugere og frivillige,

er frivillige ved Den Frie Rådgivning. Denne undersøgelse

men den nye lov kræver stadig, at vi laver om på nogle

laver vi ud fra både interviews og spørgeskemaer, der skal

måder at håndtere data på. Det er et større arbejde, vi er

give os en retning for, hvad vi skal fokusere på i 2019.

Arbejdsgruppen arbejder med rekruttering af nye frivillige

begyndt på i 2018 og som vi ser frem til at kunne færdig
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Udvalg: Redaktionen
Redaktionen er ansvarlig for planlægning af Den Frie
Rådgivnings kommunikationsstrategi og følger løbende
op på denne. Det er kommunikationspraktikanten, der
har til opgave at være tovholder for udvalget og sikre
udarbejdelse af planlagte opslag. Udvalget planlægger
kommende opslag til de sociale medier og fastsætter
strategien for de specifikke medier. I 2019 vil udvalget
arbejde på at skabe aktuelle og relevante historier på
vores forskellige platforme.
På billedet ses Sara, der er en del af redaktionen

Udvalg: Det faglige udvalg
Fagligt udvalg er et udvalg, der arbejder med faglig op
kvalificering af foreningens frivillige. Dette indebærer
både introduktionskurser, fyraftensmøder og en årlig fag
lig studietur til organisationer andre steder i landet.
Fagligt udvalg har til opgave, at sikre at vores frivillige
rådgivere har de rette redskaber og rammer for at give en
kvalificeret og professionel rådgivning. I 2019 har vi fået
bevilliget penge hjem til at kunne tilbyde ekstern super
vision af en professionel psykolog. Det ser vi frem til at

På billedet ses de frivillige på kanalrundfart under årets
studietur, der gik til København

arbejde med og få eksekveret i løbet af året. Derudovr er
vi i tæt dialog med foreningens frivillige rådgivere for at

Udvalg: Alternativ Fundraising

kunne tilbyde relevante fyraftensmøder.

Udvalget for Alternativ Fundraising arbejder med at finde
støtte til foreningen gennem alternative midler. Hvor
foreningens daglige administration står for at søge vores
økonomiske midler hjem gennem offentlige- og private
puljer, fokuserer fundraisingudvalget på sponsorater af
mere konkrete ting såsom kaffe, kopper og legetøj.
I 2018 har aktiviteten i udvalget stået meget stille, og vi
har derfor en masse at tage fat på i det nye år. Med ny
omrokering i foreningens lokaler og stor aktivitet i rådgiv
ningen forventer vi, at vi i 2019 kommer til at søge nye
underholdende ting hjem til venteværelse, nogle nyttige
redskaber til rådgivningen samt forhåbentlig en masse

På billedet ses et eksempel på det udvalg af te og kaffe, som
Den Frie Rådgivning stiller til rådighed til de frivillige

god kaffe.
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Et kig ind i 2019
Vi har i 2018 været rigtig glade for at have Ida Eriksen i

vores lokaler, så de lokaler vi kender som PROP-lokaler, vil

barselsvikariat for Sara Malmos. Samtidig er det også med

blive til rådgivningslokaler for Åben Rådgivning, og PROP

stor glæde at Sara er tilbage på pinden fra marts 2019. Vi

skal afholde møder i et nyt mødelokale. Medarbejderne

vil sige et rigtig stort tak til Ida for den betydningsfulde

på kontoret kommer ud i et stort kontormiljø, hvor de skal

indsats og byde Sara velkommen tilbage på kontoret.

samles med vejlederne fra UngOdense. Det bliver en stor
omvæltning for både medarbejdere, frivillige og brugere,

I 2019 vil der også ske store ændringer i vores lokaler, da

men vi glæder os til at blive samlet med vores kollegaer i

hele Fritidsbutikken, som vi deler lokaler med, står over

Fritidsbutikken igen.

for en større omrokering. Det betyder, at vi rokerer rundt i

Med et stort tak for 2018, og et ønske om et godt 2019
På vegne af bestyrelsen
Anette Juhler, Formand

På billedet ses det nye kontormiljø
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Af Damir Balalic, områdeleder
i Fritid og læring Nord, UngOdense

ØKONOMISK BERETNING
I 2018 har DFR´s bestyrelse ført en god og ansvarlig øko

3. Delregnskab C: Projekt Privatøkonomisk Oprydning

nomisk politik.

(PROP), som omhandler udgifter i forbindelse med
projektet PROP.

Foreningen fik en toårig bevilling fra Odense Kommunes
§18 Hovedpulje – støtte til frivilligt socialt arbejde for

Delregnskab A viser 836.960 kr. i indtægter og 820.080,87

2017-2018. Der er blevet bevilliget 454.500 kr. i 2018 til

kr. i udgifter. Årsresultat for dette delregnskab er et over

at videreføre Åben rådgivning samt Privatøkonomisk op

skud på 16.879,13 kr.

rydning (PROP). Derudover fik DFR 300.000 kr. fra Puljen

DFR´s bestyrelse har valgt at igangsætte første fase af op

til frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen) for perioden på

gradering af DFR´s registreringssystem ultimo 2018, da

1.6.2018 – 31.5.2019, som var 100.000 kr. mere end året

dette skal tilpasses den nye lovgivning om persondata,

før.

som trådte i kraft i maj 2018. Det forventes, at hele syste

Foreningen har i slutningen af 2018 afsluttet samarbejde

met er færdigopgraderet i foråret 2019, hvor udgifterne

med Nordfyns Kommune om satellitrådgivning hos Eng

til den anden fase vil berøre foreningsregnskabet 2019.

gade, som har fået en mindre økonomisk konsekvens for

Overskud på dette delregnskab skal bruges til færdiggø

Den Frie Rådgivning, og dette vil vi kunne mærke frem

relse af opgradering af registreringssystemet.

over med en manglende indtægt på ca. 50.000 kr. om året.

Delregnskab B viser 15.000 kr. i indtægter og 10.556,86 kr.

Dette har resulteret i personalemæssige konsekvenser, da

i udgifter. Resultat for dette delregnskab er et overskud på

DFR blev nødsaget til at opsige den studentermedhjælper,

4.443,14 kr. Disse midler vil blive tilbagebetalt til §18 ved

der tog sig af denne satellitrådgivning.

regnskabsaflæggelse.

Som noget nyt fik DFR en toårig bevilling fra Socialsty

Delregnskab C viser ingen indtægter i 2018 og 124.001,91

relsen (SATS-puljen) til projekt Privatøkonomisk Opryd

kr. i udgifter. Årsresultat for dette delregnskab er et und

ning på 892.010 kr. for perioden 1.6.2018-31.5.2020.

erskud på -124.001,91 kr. Som tidligere nævnt vil denne

Udbetalingerne fra Socialstyrelsen for PROP-projektet er

underskud bliver rettet i 2019, når udbetalingerne fra So

blevet forsinket på grund af diverse administrative udfor

cialstyrelsen er blevet bogført.

dringer, samt ændringer i proceduren for udbetaling af
tilskuddet, således af tilskuddet først er begyndt at blive

Den væsentligste udgift i 2018 vedrører løn for ansatte i

udbetalt medio januar 2019. Derfor viser delregnskabet

DFR – Daglig koordinator, PROP koordinator samt studen

for projektet en underskud, som bliver rettet i 2019.

termedhjælpere. Derudover har de næststørste udgifter
været i forbindelse med drift og materialer pga. igangsæt

De samlede tilskud/indtægter i DFR for 2018 var på

telse af opgradering af registreringssystemet, så den lever

851.960 kr. og de samlede udgifter i 2018 var på

op til den nye Persondataforordning.

954.639,64 kr. Dvs., et underskud på i alt 102.679,64 kr.

Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i økonomien og

Regnskabet for 2018 er opdelt i tre delregnskaber:

justeret budgettet i 2018, så DFR nåede sikkert i land ved

1. Delregnskab A: Den Frie Rådgivning, som omhandler

årsskiftet.

foreningens almindelige drift.
2. Delregnskab B: Udviklingspuljen, som omhandler ud
gifter i forbindelse med opkvalificeringskursus for fri
villige i DFR - Den gode samtale.
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Af Karina Andersen, projektkoordinator

NÅR ØKONOMIEN BLIVER EN BYRDE
Tine fra Odense havde igennem en længere periode

Tine fik hurtigt et møde med en rådgiver fra Den Frie Råd

kæmpet med økonomien, og rudekuverter fra inkasso-

givnings privatøkonomiske rådgivningstilbud, PROP. ”Råd

firmaer blev ved med at vælte ind. Det påvirkede både

giveren startede med at skabe sig et overblik over mine

bankkontoen og humøret, og hun vidste, at hun måtte

gældsposter. Det var da noget af et chok at se, hvor meget

have hjælp. Den Frie Rådgivnings økonomiske rådgiv-

jeg egentlig skylder, men bare det at der nu var overblik,

ningsindsats blev hjælpen, der gav hende både overblik-

var virkelig rart. Men chokket var endnu større, da jeg så

ket og glæden tilbage.

sort på hvidt hvad jeg egentlig har af indkomst om måne

Uåbnede regninger, en knude i maven, der bare blev stør

den.”

re og større og konstante bekymringer om sin økonomi var

I arbejdet med at skabe sig overblik over gældsposterne,

Tines hverdag, indtil hun en dag i september 2018 kontak

lavede rådgiveren nemlig også et budget for at se, hvor

tede Den Frie Rådgivning for at få hjælp.

meget råderum der er i Tines økonomi til eventuelle af

”Jeg var bare så irriteret over alle de regninger, og også på

dragsordninger. I den forbindelse arbejdede Tine og råd
giveren sammen for at lægge et budget. ”Jeg kunne slet

mig selv over at være endt i denne situation. Men jeg kun

ikke forstå, at jeg egentlig havde så mange penge mellem

ne bare ikke se, hvordan jeg kunne komme ud af denne

hænderne, fordi jeg følte altid, at jeg manglede penge.

situation”, siger 32årige Tine, der er enlig mor til to børn.

Men det burde jeg jo ikke med den indkomst”.

”Jeg havde fået noget gæld i forbindelse med en flytning,

”Det er langt fra unormalt, at folk bliver overraskede over

ubetalte parkeringsbøder og andre regninger. De var alle

hvor mange penge de egentlig får ind på kontoen hver

sammen røget til inkasso, og jeg fik hele tiden breve fra

måned”, siger projektkoordinator Karina Andersen, der

inkassofirmaer. Jeg kunne ikke gennemskue, hvad jeg

har været Tines rådgiver.

egentlig skyldte, og det hele virkede bare uoverskueligt”

Modelfoto: Tine vil gerne være anonym
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Tine blev inspireret, og der gik pludselig sport i at bruge
pengene fornuftigt og spare op. ”Det var der pludselig
overskud til, ligesom jeg heller ikke længere havde ondt i
maven over at skulle åbne postkassen hver dag.”

8 gode råd til en sund privatøkonomi

Tine har været i forløb hos Karina Andersen i et halvt års
tid, hvor der er blevet indgået afdragsordninger med kre

1. Få styr på dine husholdningsudgifter, ved at
lave en liste over alle dine månedlige udgifter

ditorer, diskuteret fremtidsplaner og talt om redskaber til
at styre økonomien.

2. Tænk to gange før du køber noget – har du
virkelig brug for det?

”Det bedste ved det hele er, at jeg nu afdrager på min
gæld, og det hele kører automatisk. Karina har forhand
let rentestop på mange af mine gældsposter, og jeg har

3. Afsæt penge til udgifter, som du ved kommer
engang ude i fremtiden.

nu overblikket over, hvornår jeg er gældfri. Det letter på
knuden i maven, og der er ikke længere så mange bekym

4. Underskriv aldrig en kontrakt, før du har læst
og forstået hvad der står – også det med
småt.

ringer.”
Den Frie Rådgivning har siden 2015 afhjulpet borgere
med ondt i økonomien, og på et gennemsnitsår får ca.

5. Undgå ekstra udgifter, ved altid at betale til
tiden.

70 borgere hjælp til at få overskud i både pengepungen
og i hverdagen. Et forløb er gratis, og tilrettelægges in
dividuelt efter borgerens behov. Varigheden af et forløb

6. Hvis du ikke kan betale en regning til tiden,
kontakt din kreditor. Du kan formentlig få
en afdragsordning og dermed undgå ekstra
gebyrer.

tilrettelægges efter den enkelte borgers behov.
Om forløbet med Tine udtaler Karina, at det er et meget
typisk forløb: ”Vi starter altid et forløb med at skabe over
blikket over indtægter, udgifter og gældsposter. Ofte er

7. Hvis du undlader at betale, hvad du skylder, kan du meget vel blive kontaktet af et
inkassobureau. I dette tilfælde bør du reagere så hurtigt som muligt, og indgå dialog
med inkassofirmaet for at undgå yderligere
gebyrer og renter.

der mange ukendte gældsposter, og det kan være lidt af
et detektivarbejde, men det er vi efterhånden eksperter i.
Og så går forhandlingerne med kreditorerne i gang.” For
handlingerne med kreditorerne ender oftest ud i nedsæt
telse af rente, rentestop og fornuftige afdragsordninger.
PROP-rådgivningen arbejder med hjælp-til-selvhjælp, og

8. Undgå ikke de pengeproblemer du måtte
have. Søg råd og vejledning så hurtigt som
muligt.

det betyder, at motivationen hos den enkelte borger er
altafgørende. ”Vi vil gerne hjælpe til, at man ikke ender
i sådan en situation igen, og vi inddrager borgeren me
get i løsningen af udfordringerne. Det er borgeren, der er
eksperten i eget liv – vi kan hjælpe med overblikket, men
beslutningerne lægger altid hos den enkelte borger”, ud
taler Karina Andersen.
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Af Ida Johanne Eriksen, daglig koordinator, barselsvirkar i 2018
og Karina Andersen, projektkoordinator

ÅRET DER GIK I DEN FRIE RÅDGIVNING

I 2018 har Den Frie Rådgivning fortsat oplevet behov for

læse om, hvor mange der henvender sig, hvilke typer af

vores rådgivningstilbud.

sager, de ønsker rådgivning omkring, hvordan tilfredshe
den blandt brugerne er og meget mere.

På de følgende sider kan du få et indblik i årets gang i vores
to rådgivningsindsatser, Åben rådgivning og PROP. Du kan

Statistik

1

2017

2018

Antal henvendelser

3121

2700

Antal åbningsdage

178

175

Gennemsnitlige antal sager per dag

18

15

Antal personer

806

595

Samlet rådgivningstid

1798 timer

1764 timer

Samlet rådgivningstid for supplerende rådgiver1

465 timer

514 timer

Antal henvendelser omhandlende PROP

109

131

Antal henvendelser omhandlende udlændingestyrelsen

1169

972

Antal henvendelser omhandlende kommunale anliggender

277

221

Supplerende rådgivning kan eksempelvis være, når der har været to frivillige rådgivere til at løse en sag, eller når der har været

en ekstra rådgiver tilknyttet en sag for at oversætte for brugeren.

Som statistikken viser, er antallet af henvendelser faldet

forventede vi også, at antallet af henvendelser ville sta

en smule fra 2017. Dette er forventeligt, da Odense kom

bilisere sig.

mune samt omegnskommunerne ikke modtager nytil

Til gengæld oplever vi et stigende antal henvendelser om

komne flygtninge i samme omfang som tidligere. Derfor

kring vores privatøkonomiske rådgivningsindsats, PROP.

12

Antal henvendelser fordelt på oprindelsesland:

Antal henvendelser fordelt på emne:

Som statistikken viser er det fortsat et stort antal af bruge

Som det ses er det fortsat sager relateret til Udlændin

re med syrisk baggrund, der henvender sig i Den Frie

gestyrelsen, brugerne søger rådgivning omkring. Dette

Rådgivning. Dette skyldes formentlig blandt andet vores

stemmer overens med målgruppen for vores rådgivning,

samarbejde med Odense Kommunes Integrationsafsnit,

som fortsat primært er mennesker med minoritetsbag

hvor nytilkomne flygtninge er blevet præsenteret for vo

grund, som endnu ikke har opnået dansk statsborgerskab.

res rådgivningstilbud ved ankomsten til Odense Kommu

Henvendelserne drejer sig primært om forlængelse af

ne, samt vores samarbejde med Nordfyns Kommune, der

opholdstilladelser, ansøgninger om visum samt familie

ligeledes har modtaget flygtninge fra Syrien. Derfor ople

sammenføring. Det kan både dreje sig om at rådgive om

vede vi i årene 2015 til 2017 et øget antal henvendelser

kring udfyldelse af ansøgningsskemaer eller om kontakt

i rådgivning, men som nævnt har kommunerne fra 2017

til Udlændingestyrelsen i forhold til status på en igangvæ

modtaget færre og færre nytilkomne flygtninge. Dog hen

rende sag.

vender de borgere, der ankom i 2015 og 2016 sig stadig i

Emnet, ’Andet’ dækker over de sager, hvor andre emne

rådgivningen.

kategorier ikke passer, eller hvor en henvendelse strækker
sig over flere emnekategorier. Desuden er det i nogle til

Årsagen til, størstedelen af de brugere, der henvender sig,

fælde også udtryk for en travl hverdag, hvor sagen bliver

har arabisk eller somalisk baggrund er blandt andet, at

registreres under, ’Andet’ fordi den pågældende, der regi

størstedelen af vores to- eller flersprogede frivillige taler

strerer er opmærksom på, at der findes en emnekategori,

enten arabisk eller somalisk.

der passer til henvendelsen.
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Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen fra efteråret 2018 har vist, at 98%

Fremadrettet skal vi have fokus på, at endnu færre

af vores brugere er tilfredse eller meget tilfredse med

brugere føler, at rådgiveren løser problemet for brugeren

Den Frie Rådgivning. Størstedelen af besvarelserne var

fremfor at gøre det sammen med brugeren, da 33% er

fra de brugere, der modtog rådgivning på arabisk, hvilket

en for stor andel af brugerne, der føler, at opgaven blev

stemmer med det, vi oplever i rådgivningen. Vi har brug

løst for ham/hende. Yderligere er der 17% af brugerne,

for vores frivillige, der kan tale arabisk, og resultatet viser

der ikke ved, hvad rådgiveren har gjort for at hjælpe. Her

også, at der er færre misforståelser blandt vores primært

skal vi fremadrettet arbejde på i højere grad at involvere

arabisktalende brugere, hvilket skyldes vores frivilliges

brugeren.

sprogkompetencer.
Kun 2% af brugerne er utilfredse. Naturligvis burde dette
svar udgøre 0%, men taget i betragtning at vi arbejder med
mange forskellige mennesker og mange forskellige sager,
er 2% en acceptabel andel. Utilfredsheden kan skyldes en
tilfældighed, en frustreret bruger, eller at vi i rådgivnin
gen ikke har haft mulighed for at hjælpe brugeren, på den
måde vedkomne havde ønsket.
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fuld måde. 5% af de primært arabisktalende brugere føler
ikke, at de er blevet mødt på en respektfuld måde. Dette
kan skyldes kulturelle misforståelser, hvor rådgiveren mu
ligvis ikke er bevidst om aspekter af den arabiske kultur.
Ind i mellem møder vi frustrerede brugere, der kommer
med en sag, der fylder meget i deres liv. Nogle gange er
det sager, vi ikke kan hjælpe med, og vi må derfor afvise
dem eller bede dem om at undersøge noget, inden vi
kan hjælpe vedkommende videre. Disse situationer kan
skabe utilfredshed og kan muligvis tolkes som mangel på
respekt. I rådgivningen har vi fokus på at møde enhver
bruger på en respektfuld måde.

Resultaterne viser, at vores hjælp-til-selvhjælp bliver
praktiseret i rådgivningen, da 83% af brugerne ved, hvad
rådgiveren gør for at hjælpe. Flere af brugerne kommer
igen. Resultaterne af brugerundersøgelsen viser, at der
er brug for Den Frie Rådgivning. Når brugerne kommer,
får de indsigt i problemløsningen, og når de kommer
flere gange, opnår de en større indsigt i og forståelse for,
hvordan samfundet er opbygget, og hvordan man na
vigerer i det.
Vi hjælper brugere, som andre offentlige instanser ikke
kan hjælpe, og det ses ved, at brugerne hører om os
fra socialrådgivere og andre i kommunen. På den måde
hjælper Den Frie Rådgivning ikke kun med det enkelte
problem, men foreningen bidrager også til en større grad
af integration for brugere med minoritets- og flygtninge
baggrund samt en positiv indgang til samfundssystemet,
for de brugere der måtte finde dette svært at navigere i.
96% af brugerne har svaret, at de blev mødt på en respekt

På billedet ses Arif, der kigger på besvarelser af brugerunder
søgelsen
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Åben Rådgivning
Åben Rådgivning henvender sig til borgere, der ikke har

Vi er utrolig glade for samarbejdet med Borgerservice og

den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sprog

arbejder fortsat videre på at finde en frivillig, der kan be

lige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige

mande satellitrådgivningen fast.

fod med andre borgere. Rådgivning af brugerne handler

I løbet af 2018 har øget frustration hos rådgivningens

ofte om at løse aktuelle problemer eller udfordringer

brugere desværre også været en tendens. Denne frus

og derefter klæde dem på med viden om den måde,

tration er forårsaget af flere forskellige faktorer, men det

hvorpå det danske samfund er bygget op. Det er frivil

er vores opfattelse, at de konstante ændringer i lovgivn

lige, der på kompetent vis hjælper rådgivningens brugere

ing og procedurer samt eftervirkninger af eventuelle op

med forståelse af officielle breve, udfyldelse af diverse

levelser som flygtning er medvirkende til frustration og

skemaer samt kontakt til myndigheder, private firmaer

utålmodighed. Det er selvfølgelig en stor opgave for vores

med mere. I dette arbejde udgør skriftlig og mundtlig kon

frivillige og for administrationen i Den Frie Rådgivning

takt til forskellige forvaltninger i Odense Kommune samt

at håndtere denne frustration, og det gør vores kurser,

Udlændingestyrelsen en væsentlig del.

fyraftensmøder og daglige briefing og de-briefing endnu

Åben Rådgivning har åbent på hovedkontoret i Vollsmose

vigtigere. Vores arrangementer er med til at klæde vores

mandag til onsdag klokken 12-15 og torsdag klokken

frivillige på til opgaven som frivillige rådgivere ligesom det

11-17. Derudover har vi en ugentlig åbningsdag i vores

sammen med de daglige samtaler og sparring, giver de

satellitrådgivning på Borgerservice, Borgernes Hus hver

frivillige mulighed for at erfaringsudveksle med hinanden.

torsdag fra klokken 12-15.
Udfordringer i Åben Rådgivning
Som nævnt indledningsvist ophørte samarbejde med
Nordfyns Kommune omkring rådgivning af deres integra
tionsborgere i 2018. Derfor har Den Frie Rådgivning nu
kun satellitrådgivning i Odense Kommunes Borgerservice
i Borgernes Hus.
Bemanding af satellitrådgivningen på Borgerservice har
dog været en gennemgående udfordring i 2018. Det er
klart at foretrække, at det er det samme rådgiverpar, der
har vagten hver uge, da det sikrer kontinuitet og stabilitet
og en god tilknytning til stedet. Der har været udfordringer
med dette, da de fleste frivillige har givet udtryk for helst
at ville være i hovedrådgivningen i Vollsmose, da der nogle
gange ikke er så mange henvendelser i satellitrådgivning
en. Endelig er der den konstante udfordring, at der er rift
efter vores frivillige, hvorfor de grundet deres studier,
eller at de får arbejde er nødt til at stoppe som frivillige i
Den Frie Rådgivning.

På billedet ses en rådgivningssituation i Åben Rådgivning
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Privatøkonomisk oprydning - PROP
PROP er et økonomisk rådgivningstilbud for borgere i

lave en gældsafviklingsplan, hvis brugeren alligevel ikke

Odense og omegn, som har behov for rådgivning om de

oplever at være i stand til at overholde planen. I stedet

res økonomiske forhold.

bliver der talt om konsekvenserne af den beslutning, der
bliver truffet.

PROP tilbyder flere forskellige former for økonomisk
rådgivning, og hvert forløb tilrettelægges efter brugerens

Nogle vælger at få lagt en gældsafviklingsplan, således at

individuelle behov. Generelt fordeles brugerne i PROP sig

de kan opnå det, de kom for, nemlig at blive gældsfrie,

indenfor disse områder:

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

Administrationsborgere
Nogle brugere kommer til PROP, fordi de har været under

Andre økonomiske spørgsmål

økonomisk administration i Odense Kommune, og nu selv

Den sidste gruppe af brugere kommer med økonomiske

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

spørgsmål, der ligger uden for de gængse rammer af det,

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

vi i PROP hjælper med. I de fleste tilfælde vil det som min

at forklare, hvordan en regning skal læses, hvordan net

imum også indeholde, at vi hjælper brugeren med at få et

bank fungerer og så videre. Disse brugere har i de fleste

overblik.

tilfælde ikke stiftet gæld og har derfor ikke brug for hjælp

Grundlæggende gælder det således, at alle der kommer

til gældsafvikling. De kommer således med et ønske om at

får et overblik over egen økonomiske situation, uanset

opnå et overblik over egne faste udgifter og at få hjælp til

hvilken type problemstilling de ønsker hjælp til.

at oprette en budgetkonto og dertilhørende faste udgifter.
Denne gruppe af borgere henvises fra Odense Kommunes
Integrationsafsnit og Tilskudsafsnittet, med hvem vi har et
godt samarbejde.
Gældsramte
Andre brugere kommer med en stor gæld og har et ønske
om at blive gældsfrie. Dette er derfor rådgivernes mål, når
de går i gang med forløbet. I nogle tilfælde viser det sig
dog, at brugerne, efter at have fået et overblik over deres
gæld, ikke ønsker at fortsætte i et forløb. Dette har indtil
nu været set som et mislykket forløb, da brugerne afbrød
før tid. Vi mener dog, at det kan ses som en delvis succes,
at brugeren tager stilling til egen livssituation, og på et
oplyst grundlag tager stilling til, om vedkommende synes
at have økonomisk grundlag til at afdrage på egen gæld.
Vi tager således altid udgangspunkt i brugeren selv og
prøver at finde vedkommende, der hvor han eller hun er
lige nu ud fra tanken om, at enhver har og ønsker at have
ansvaret for eget liv. Det er derfor ikke vores opgave at

På billedet ses en rådgivningssituation i PROP
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Udfordringer i PROP:

Disse forskellige forløb har det tilfælles, at det handler
om at få et overblik over egen økonomi, hvad enten det

Personale

er, fordi brugeren har en uoverskuelig gæld, lige er blevet

PROP har i løbet af 2018 oplevet udskiftning af medarbe

skilt eller lige er kommet til Danmark, og indtil videre har

jdere. Solveig Meier-Nielsen, som har været i Den Frie

været under økonomisk administration hos Odense Kom

Rådgivning i over 4 år, stoppede i februar, og den nye

mune, og derfor endnu ikke selv har prøvet at betale egne

studentermedhjælper Anna Petersen har skullet læres

boligbevarende udgifter (husleje, el, vand og varme).

op efter hende. Dertil gik Den Frie Rådgivnings daglige

For PROP har 2018 været et begivenhedsrigt år på mange

koordinator, Sara Malmos på barselsorlov i marts, og

måder. Kontoret har oplevet en vis udskiftning i forhold

barselsvikar Ida Johanne Eriksen tog over. Dette har natur

til både ansatte og frivillige. Vi har igangsat muligheden

ligvis medført et tab af viden og erfaringer efter at have

for praktik, en ny pulje har åbnet op for nye muligheder,

mistet to erfarne medarbejdere, og der er derfor blevet

og nye samarbejder er blevet startet. Vi har oplevet en

brugt tid på, at Anna og Ida er blevet sat ind i arbejdet og

stor interesse for vores rådgivning hos både brugere og

arbejdsgangene. Med nye medarbejdere har vi også skul

samarbejdspartnere, hvilket i særdeleshed har vist sig

let finde en ny arbejdsdeling og rutine på kontoret, hvilket

gennem den gode aktivitet, vi har haft i PROP.

dog er lykkedes efter at have koordineret samarbejdet.
2019 bliver igen udfordrende i forhold til medarbejdere i

Antal forløb opstartet i 2018

60

Antal forløb afsluttet i 2018

45

Antal forløb overgået til 2019

10

PROP, idet vi grundet foreningens økonomi, ikke har haft
midler til at fortsætte ansættelsen af vores to studenter
medhjælpere, Anna og Arif. 2019 vil derfor blive præget
af, at kapaciteten i PROP naturligvis vil være mindre i form
af blot én medarbejder. Dog er vores ene studentermed

Nye samarbejder i 2018

hjælper, Arif, fortsat som fuldtidspraktikant i de første 3

•

kunne drives som normalt.

måneder af 2019, hvorfor disse måneder forventes at

Væksthuset: Væksthuset er en socialøkonomisk virk
somhed, der tilbyder støtte til udsatte ledige mod job

Frivillige

og uddannelse. Samarbejdet består i henvisning af

I løbet af 2018 har vi oplevet en mangel på frivillige til at

brugere til PROP.
•

varetage de forskellige PROP-forløb. Det gjorde sig sær

Uddannelsesbasen: En afdeling under Ungdommens

ligt bemærket i maj og juni, hvor eksaminerne på de for

Uddannelsesvejledning Odense, der tilbyder råd og

skellige studier nærmede sig, og hvor flere frivillige faldt

vejledning til unge uddannelsesparate, der endnu

fra. Efter sommerferien har vi med ekstra styrke fra den

ikke har påbegyndt en uddannelse. Samarbejdet be

nye fuldtids projektkoordinator, Karina Andersen, kunnet

står i undervisning af de unge omkring god økonomi

sætte mere fokuseret ind på rekrutteringen af nye friv

førsel hver tredje uge.
•

illige. Dette er lykkedes og har desuden medført en del

Tilsagn om samarbejde omkring undervisningsforløb

oplæring af nye frivillige. Udover mangel på frivillige har vi

udarbejdet af Odense Kommune for kvinder med

ligeledes oplevet, at de aktive har været ustabile og svære

flygtninge- og familiesammenføringsbaggrund, der

at få fat på, hvorfor flere reelt set ikke har været aktive i

endnu ikke har tilknytning til det danske arbejds

adskillige måneder.

marked.
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For at håndtere dette har vi sat ind med ekstra fokus på

Vi ser en problematik i, at de frivillige i deres evaluering

rekruttering af frivillige samt sat et større fokus på den re

en gav udtryk for, at forløbsjournalen i sig selv er god og

lation, vi på kontoret har til de frivillige. Vores formodning

fungerer godt, men at deres faktiske brug af forløbsjour

er, at de frivillige i PROP mangler tilknytning til forenin

nalen er mangelfuld. Fremadrettet har vi et ønske om at

gen Den Frie Rådgivning som helhed, hvilket vi forsøger

lave ændringer i forløbsjournalen, så den bliver mere sim

at lave om på ved at sikre en mere kontinuerlig kontakt

pel at gå til og hænger bedre sammen med vores regi

med administrationen og de øvrige frivillige. Af konkrete

streringssystem.

tiltag har vi arrangeret fyraftensmøder, hvor alle frivillige

Den Frie Rådgivning fik i slutningen af 2018 bevilling fra

i PROP var inviteret til spisning og snak om PROP, Arif har

Odense Kommunes §18-pulje, hvilket sammen med an

afholdt frivillig-samtaler, og der er blevet udarbejdet eva

dre bevillinger gør det muligt at opgradere vores registre

lueringsskemaer for at få engageret og inddraget de fri

ringssystem, således at PROP bliver en mere integreret del

villige i PROP.

af registreringssystemet, samt at registreringssystemet

Det er i slutningen af 2018 blevet besluttet, at oplærin

overholder de nye retningslinjer for opbevaring af per

gen af frivillige i PROP fremover skal foregå anderledes og

sondata.

over en længere periode med både prøvevagter i Åben
Rådgivning og case-oplæring.
Dokumentation og evaluering
I 2018 har vi særligt været udfordret på dokumentationen
af vores forskellige forløb. I forbindelse med nærværende
rapport, er vi blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det
er at minde de frivillige om at anvende vores forskellige
forløbsjournaler. Mens registreringen i vores elektroniske
registreringssystem har været fyldestgørende, er an
vendelsen af vores lange forløbsjournal decideret man
gelfuld, når det gælder overblik over budget- og kredi
torliste. Dette har bevirket, at det er svært at konkludere
noget ud fra vores cost/benefit-analyse, da grundlaget for
denne, som oftest ikke er registreret. Dokumentation og
evalueringen er yderst vigtig, dels da det hjælper den fri
villige med at holde overblik i forløbet, og dels fordi det
anvendes til at dokumentere PROP’s indsats og aktivitet
overfor de eksterne parter, der bevilliger os midler.
For at komme dette problem til livs er der udarbejdet en
drejebog for PROP-årsrapporten og lavet excel-skemaer til
løbende indsamling og status på de afsluttede forløb samt
lavet en større indsats for at huske de frivillige på at regi
strere og journalisere.
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Frivillige

frivillige i 2018, dem der er startet før 2018, dem der i

Vores frivillige er og bliver vores vigtigste aktiv. I Den Frie

løbet af 2018 har været frivillige men som også er stop

Rådgivning mener vi og har altid ment, at frivillige er en af

pet i løbet af året. Medregnet er frivillige rådgivere i Åben

samfundets bærende forandringskræfter.

rådgivning, PROP, frivillige i vores bestyrelse, hvor der ved
generalforsamlingen i marts kom nye til, andre stoppede,

Langt størstedelen af vores frivillige er studerende på

samt enkelte der er eller har været frivillige i en af for

primært samfundsfaglige og humanistiske uddannelser

eningens arbejdsgrupper. Det er desuden vores estimat,

med enkelte undtagelser. Vi oplever fra år til år, at vores

at over 60 procent af vores frivillige har anden etniske

frivillige er aktive hos os i kortere og kortere tid. Det kan

baggrund end dansk.

der selvfølgelig være mange årsager til. Vi begrunder
det blandt andet i fremdriftsreformen og større pres på

Den Frie Rådgivning lægger stor vægt på, at vores frivillige

de studerende for at blive hurtigere færdige med deres

er ambassadører for vores arbejde og for foreningen, også

uddannelser. Herudover er en del af vores frivillige job

efter de er stoppet. Dette viser sig ved, at mange af dem,

søgende, eksempelvis uddannede socialrådgivere, der

der henvender sig for at være frivillige, har hørt om Den

under deres jobsøgning gerne vil styrke deres erfaringer

Frie Rådgivning enten fra venner eller familie, der er eller

og kompetencer ved at være frivillige ved os. En stor del af

har været frivillige ved os.

dem får naturligvis - og heldigvis for dem - arbejde og har

Som frivillig kræver det, man kan bruge tre timer om ugen

derfor ikke mulighed for at være frivillige længere.

i rådgivningen, enten i Åben Rådgivning eller PROP. Hvis

Vi sætter stor pris på alle vores frivillige, men i og med

man er er interesseret i at blive frivillig i Den Frie Rådgiv

der som med alt andet er en oplærings- og opstartsfase,

ning, kan man rette henvendelse til daglig koordinator.

er det at foretrække at have en frivillige i et helt år frem
for et halvt eller kun få måneder. Det er primært omkring
semesterstart og -stop, der er størst udskiftning i frivillig
gruppen. I maj og juni samt december og januar er der
desuden også underbemanding af rådgivningen grundet
eksamensperioden på de videregående uddannelser.
Gennemsnitstiden for at være frivillig i Den Frie Rådgivn
ing er 15,9 måneder. Der er som nævnt løbende udskift
ning af vores frivillige, hvilket de følgende tal også viser.
I 2018 fik Den Frie Rådgivning 28 nye frivillige til Åben
rådgivning, hvoraf de 18 fortsatte som frivillige hele året,
mens 10 stoppede igen primært på grund af, deres stud
ier krævede mere tid. I PROP kom der 7 nye frivillige til,
hvoraf de 3 stoppede igen i løbet af året.
Hvis man medregner alle, har der i årets løb i 2018 været
101 personer, der har lavet frivilligt arbejde i Den Frie

Arkivfoto: fra et fælles fyraftensmøde med Retshjælpen i Volls
mose og Vollsmosesekrtariatet

Rådgivning. Her medregnes både dem, der er startet som
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MEDARBEJDERE PÅ KONTORET I 2018

Koordinatorer

Praktikanter
Forår 2018

Daglig koordinator:

Projektkoordinator:

Praktikant:

Sara Malmos (til højre) gik på Karina Andersen blev ansat
barselsorlov i marts, og Ida som projektkoordinator fra
Johanne Eriksen (til venstre) september 2018.
overtog posten året ud.

Sofie var administrationsprak Lisbeth var i virksomhedsprak
tikant fra administrations tik som kommunikationsprak
bachelor uddannelsen.
tikant.

Studentermedhjælpere
Studentermedhjælper:

Praktikant:

Efterår 2018

Studentermedhjælper:

Praktikant:

Praktikant:

Solveig stoppede i februar Anna blev ansat i februar
2018. Hun var ansat som 2018. Anna har arbejdet med
studentermedhjælper
og administrativt arbejde.
koordinator for PROP.

Katrine var i virksomhed Salwa var i virksomhedsprak
spraktik hen over sommeren. tik, hvor hun sad som rådgiver
Hendes opgaver var at vare- i Åben Rådgivning.
tage screenerrollen.

Studentermedhjælper:

Studentermedhjælper:

Praktikant:

Arif var ansat som studen
termedhjælper i PROP i hele
2018. Han arbejdede meget
med de frivillige i foreningen.

Anette var ansat fra februar til
juni som satellitkoordinator.
Efterfølgende blev hun form
and for bestyrelsen.

Maria var kommunikations Samaneh var i virksomheds
praktikant gennem sit studie. praktik. Hendes primære op
gave var at være screener.
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Praktikant:

AKTIVITETER I LØBET AF ÅRET
Møder og arrangementer:
10.01.2018

Deltagelse i Modtagernetværket

15.01.2018

Oplæg og samtale på uddannelse for integrationsborgere i forbindelse med undervisning i økonomi,
arrangeret af Integrationsafsnittet

25.01.2018

Deltagelse på messen Styrket Samspil

20.02.2018

Oplæg og samtale på uddannelse for integrationsborgere i forbindelse med undervisning i økonomi,
arrangeret af Integrationsafsnittet

21.03.2018

Deltagelse ved Integrationsbazar, arrangeret af Integrationsafsnittet og Frivilligcenter Odense

24.04.2018

Deltagelse ved Temadag om Frivilligt Socialt Arbejde, UCL

03.05.2018

Dialogmøde med frivillige foreninger på børne- og ungeområdet med rådmand Susanne Crawley.
Borgernes Hus

05.05.2018

Familiedag på Fyns Væddeløbsbane, arrangeret af Integrationsafsnittet og Frivilligcenter Odense.

15.05.2018

Integrationsforum med fokus på etniske minoritetskvinder – kan foreningsliv og frivillighed hjælpe
dem på vej? Odense Rådhus

29.05.2018

Fælles om Odense Dialog 2018 ved Center for Civilsamfund. Dialogmøde mellem kommune og
civilsamfund

15.09.2018

Foreningsdag i Vollsmose

16.11.2018

Temadag om frivilligt socialt arbejde på UCL

Oplæg:
06.07.2018

Oplæg om Den Frie Rådgivnings arbejde for hold ved pædagogisk assistentuddannelsen, Social- og
Sundhedsskolen Fyn. Tema: Kulturel mangfoldighed i pædagogisk arbejde

24.09.2018

Studiestartsmesse med henblik på at rekruttere frivillige, UCL

25.-27.09.2018 Studiestartsmesse med henblik på at rekruttere frivillige, SDU
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Af Karina Andersen, projektkoordinator og torvholder på fagligt udvalg
og Casper Petersen næstformand og medlem af faglig udvalg

FRIVILLIGOPKVALIFICERING OG FRIVILLIGPLEJE
I DFR’s åbningstider yder vores frivillige en seriøs og fokuseret indsats for at løse hverdagsudfordringer i fællesskab med brugerne. Opgaverne er med tiden blevet
mere komplekse, og det stiller større krav til vores frivillige. Det er derfor vigtigt for DFR at tilbyde vores frivillige opkvalificering & faglig inspiration – og så skal der
selvfølgelig også være tid til sociale arrangementer. Læs
hvordan det gik for sig i 2018
Fyraftensmøder – faglig opkvalificering er et ”must”!
Fyraftensmøder tilrettelægges efter behov, og vi tager ud
gangspunkt i hvad de frivillige ønsker at blive klogere på,
samt nyt lovgivningsmateriale, der kommer til at påvirke
vores brugere. I 2018 bød fyraftensmøder på følgende
emner:
•

Februar: Bliv klogere på SKAT og NyiDanmarks nye
hjemmeside. Afholdt af interne undervisere.

•

April: Kollegial supervision. Afholdt af interne un

På billedet ses næstformand Casper tale til et fyraftensmøde
for de frivillige

dervisere.
•

September: Pas på dig selv som rådgiver. Kursus af
holdt af Center for beredskabspsykologi.

•

helst ville vække fra de døde for at stille vedkommende

Oktober: Familiesammenføring - mission impossib

spørgsmål .

le? Oplæg ved Udlændingestyrelsen
•

November: To personlige fortællinger om social

Første stop på turen var foreningen Sabaah, der arbejder

kontrol med Halima el-Abassi og Maria Brock. Op

for bedre vilkår for LGBT+ personer med minoritetsbag

lægget var en del af kampagnen Stemmer på Tværs

grunde. Gennem et interaktivt oplæg blev vi introduceret

fra Styrelsen for International Rekruttering og Inte

til, hvordan Sabaah arbejder med stereotyper, privilegier

gration.

og anerkendelse. Herefter gik turen forbi Dansk Flytninge
hjælps hovedkvarter, hvor Asylafdelingen gav os et indblik

Studietur i efteråret: Hvis jeg kunne ville jeg vække fra

i de tendenser, der kommer til at præge på asylområdet

de døde; Nelson Mandela.. Eller Erik Den Røde!

de kommende år. Det førte til en livlig dialog med Dansk

Den årlige studietur for DFR-frivillige gik i september til

Flygtningehjælps eksperter om, hvordan vi som forening

København. Programmet var tæt pakket. Det startede

en bør rådgive i asylsager.

med morgenkaffe og morgenbrød i Odense før vi stak

Mellem de faglige indslag gav DFR frokost i Absalon kir

afsted til hovedstaden. Traditionen tro fik de frivillige lov

ken – et spændende rum og restaurant. Senere blev der

til at præsentere hinanden på busturen. Udover navn og

også tid til en kanalrundfart med gammeldags is, et par

beskæftigelse fik vi også introduceret, hvem vi hver især

regnskyl og højt humør inden turen gik tilbage til Odense.
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Introduktionskurser

Get-togethers

3-4 gange årligt afholder DFR introduktionskurser for nye

I december måned holdt vi julefrokost i Den Frie

frivillige. Kurset bygger ovenpå den praktiske oplæring i

Rådgivning. I år var vores gode kollegaer fra Fritids

selve rådgivningen og giver frivillige mulighed for at re

butikken også med og vi var derfor 42 mennesker rundt

flektere over rollen som rådgiver og erfaringsudveksle

om langbordet til lækker mad, musik og god stemning.

med andre rådgivere og underviserne om håndtering af

Der blev fyret op under brætspillene, og der var rig lej

rådgivningssituationen. I efteråret blev en ny version af

lighed til at snakke med medarbejdere, nye som gamle

introkurset introduceret med større fokus på rollen som

rådgivere og takke hinanden for et godt år.

rådgiver, rammesætning og konflikthåndtering – inspire

Mens julefrokosten længe har været en

ret af efterårets oplæg om konflikthåndtering. Ændringer

tilbagevendende begivenhed er en årlig sommerfest så

ne kom som respons på nogle af de udfordringer vores

småt ved at blive en tradition iblandt de frivillige. I 2018

frivillige møder i flere og mere komplekse sager, samt de

blev sommerfesten afholdt i juni. I sommerheden fik vi

tvetydigheder man kan opleve i relationen til brugerne

ønsket hinanden en god sommerferie over grillen. Det

som rådgivere. Kurset blevet taget godt imod, og vi vil bli

håber vi at gentage igen i år!

ve ved med at udvikle på det i det nye år!

På billedet ses en gruppe af vores frivillige, inden de tog på studietur til København i september 2018
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Af Louise Johansen, praktikant

RADI FRA SYRIEN: DER ER ALTID HJÆLP AT HENTE I
DEN FRIE RÅDGIVNING, OGSÅ NÅR ALT SER SORT UD
Radi er en 33-årig mand fra Syrien og har i løbet af 2018

en tiltrængt ro omkring hans udfordringer. Han udtaler,

fået hjælp hos Den Frie Rådgivning til forskellige sager.

at det psykisk har givet ham overskud at vide, at når han

Den Frie Rådgivning er en indsats, han ikke ved, hvordan

kommer her, kan han få hjælp til løse problemerne. ”Både

han skulle have klaret sig uden.

personale og frivillige er meget søde”, siger Radi og for

Når man først møder Radi, virker han som en mand, der

tæller desuden, at han er særligt glad for Karina, der altid
er glad og imødekommende, når han kommer.

har mange bekymringer. Han snakker sparsomt dansk, og
han kan måske virke lidt distanceret. Men når man spør

At komme til Danmark som flygtning

ger ind til hans familie og den positive udvikling, der er

Radi har været i Danmark i 3,5 år, og det har medført både

sket i hans liv i den seneste tid, lyser han op i et kæmpe

goder og udfordringer. Han fortæller, at det er svært for

smil og fortæller levende om sine oplevelser. Her har Den

ham at forstå regler og love i Danmark: ”Når man kommer

Frie Rådgivning været en stor brik i puslespillet, der har

som ny til landet og ikke kender til det danske system, kan

fået ham på ret køl efter en svær tid. Radi beskriver Den

det være en udfordring at holde styr på alle de regler der

Frie Rådgivning som en velsignelse for mennesker, pga.
den hjælp foreningen tilbyder. Han ved ikke, hvad folk el

er gældende for én”.

lers skulle gøre, eller hvor de ellers skulle gå hen, hvis Den

For en nytilkommen flygtning drejer det sig naturligvis pri

Frie Rådgivning ikke eksisterede.

mært om integrationslovgivningens regler og krav, mens
også de andre regler og love kan spænde ben for perso

Den Frie Rådgivning – et safe place

ner, der ikke taler godt dansk endnu. ”De andre sociale

Ifølge Radi er Den Frie Rådgivning ligesom en skole, fordi

love har været uigennemskuelige. Jeg har desværre ikke

folk lærer noget ved at komme her. Igennem rådgivningen

altid følt mig hørt i mødet med systemet, og det er svært

bliver de rådsøgende klogere på deres situation og deres

at forstå, hvorfor systemet handler, som de gør”, fortæller

løsningsmuligheder. Personligt har det hjulpet ham man

Radi.

ge gange.

Også jobsøgningen har givet udfordringer. Radi mener, at

Radi har haft flere forskellige problemer, som har været

mange fra Syrien er kommet til Danmark med et ønske om

årsagen til at han har opsøgt Den Frie Rådgivning. Stør

og en motivation til at finde arbejde i landet. Men det er

stedelen har omhandlet forståelse af breve, regninger og

ikke altid så let: ”Mange har erfaringer fra de jobs, de hav

lignende. ”Det er nemmere at komme til Den Frie Rådgiv

de i Syrien, men de har ikke altid dokumentation på det.

ning, end at prøve at finde en ven, som kan dansk nok til

I Danmark er det vigtigt at have papir på tingene, hvorfor

at forstå hvad brevene handler om”, siger Radi.

det kan blive svært at bruge deres erfaringer på jobmar

Radi mener, at Den Frie Rådgivning både gavner befolk

kedet”.

ningen og samfundet generelt. Når borgere får hjælp hos

Derudover kan sproglige barrierer føre til problemer,

Den Frie Rådgivning, får befolkningen som helhed en bed

fortæller Radi, der selv efter et praktikforløb på et halvt

re forståelse for og hjælp til at løse deres problemer. På

år i en virksomhed ikke kunne få fast arbejde, pga. sine

den anden side bliver staten gavnet af de bedre informe

sproglige udfordringer. Men det betød ikke, at han ikke

rede borgere, da der skal bruges mindre sagsbehandlings

ville arbejde. Han mener, at syrerne generelt set gerne vil

tid fra det offentliges side på at behandle uløste sager.

arbejde, og det kan føles som at komme i fængsel, når

På det personlige plan har Den Frie Rådgivning givet Radi

man bare sidder derhjemme uden at lave noget, og man
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Modelfoto: Radi ønsker ikke at stå frem med billede eller fulde navn

er ude af stand til at gøre brug af sin erfaring. I Syrien var

fået hjælp den dag, var han sandsynligvis blevet smidt ud

han nødt til at arbejde, for at kunne betale regninger og få

og havde stået uden tag over hovedet, fortæller han. Men

mad på bordet. ”Flugten til Danmark har jo ikke mindsket

han tog ned i Den Frie Rådgivning, der hjalp ham med

min arbejdsmoral”, udtaler Radi.

at forstå regningen og finde ud af, at den ikke var betalt.
Derefter blev der ringet ind til udlejeren, og han fik udsky

Reddet fra hjemløshed

delse på regningen, så han kunne få den betalt.

For Radi ville det være en katastrofe, hvis Den Fri Råd

I dag bor Radi stadig i den samme bolig, og han har fået

givningen ikke eksisterede. Han mener, at der ville være

hjælp til at få opsat sin budgetkonto, så huslejen bliver

mange andre, der ville komme i yderligere problemer på

betalt automatisk hver måned. Hans danskkundskaber er

forskellige måder, pga. en uvidenhed på mange områder,

blevet markant forbedret og fortsætter med at blive bed

som kan være svære at forstå, og som man ikke kan få for

re, og han har fået et fast arbejde. Radi har været glad for

klaret andre steder end hos Den Frie Rådgivning.

at komme i Den Frie Rådgivning, og han føler, at der er

For Radi personligt kunne det også have været gået grue

kommet mere ro i hans liv, og han har fået meget mere

ligt galt, hvis ikke han kunne have søgt hjælp hos Den Frie

overskud til at være ægtemand og far.

Rådgivning. I ét tilfælde havde Radi fået en rykker på sin

”Den Frie Rådgivnings måde at hjælpe folk på, beroliger

husleje, som han troede var betalt. Det viste sig dog, at

folk og hjælper dem med at forstå tingene – det kommer

regningen ikke var betalt pga. problemer med Radis beta

hele samfundet til gode”, udtaler Radi. ”Frustrationer kan

lingsservice, hvilket han ikke forstod. Da Radi kontaktede

sprede sig og skabe meget uro blandt befolkningsgrupper

Den Frie Rådgivning med dette brev, var der kun få dage

– det er derfor godt, at vi har et sted som Den Frie Råd

til, at fristen for betaling udløb, og Radi og hans familie

givning”.

stod derfor til at miste deres hjem. Hvis Radi ikke havde

27

Af Louise Johansen, praktikant

YOUSSEF OM AT VÆRE FRIVILLIG I DEN FRIE RÅDGIVNING:
”DER ER KUN FORDELE VED AT VÆRE FRIVILLIG HER!”
Youssef startede som frivillig i Åben Rådgivning i august

Miskommunikation og sprogbarrierer

2018. I sin tid i Den Frie Rådgivning har han mødt en

Youssef er en ung mand med gåpåmod, der ikke bliver

vifte af forskellige typer af sager, som både har været

slået ud af en udfordring. Så når der kommer brugere i

udfordrende og lærerige. Han er overbevist om, at de

rådgivningen, der er svære at forstå eller har svært ved at

erfaringer, han får som rådgiver, kan han bruge videre

forstå, hvorfor de er havnet i en svær situation, bliver han

i sit liv, og det har givet ham en masse gode oplevelser.

ikke fortvivlet. Han har ofte oplevet miskommunikation i

Youssef er 19 år og holder for tiden sabbatår. Efter det vil

arbejdet med brugerne. De formår ikke altid at formidle
præcist, hvad de skal have hjælp til. ”Jeg havde nogen inde

han gerne læse jura på universitetet. Det er denne inte

en dag, som snakkede om at få forlænget deres fremmed

resse, der førte ham til at blive frivillig rådgiver i Den Frie

pas, men efter jeg havde sendt ansøgningen, fandt jeg ud

Rådgivning. Hans bror læser nemlig på universitetet, og et

af, at de skulle have haft et helt nyt fremmedpas”, udta

par af brorens venner derfra havde selv været frivillige i

ler Youssef, ”så var jeg nødt til at ringe til Udlændingesty

Den Frie Rådgivning. De anbefalede rådgivningen til Yous
sef, fordi den kunne være en relevant erfaring for hans

relsen og forklare sagen for dem”.

fremtidige uddannelse.

Youssef taler både dansk og arabisk, men han har i sin tid

Youssef fulgte deres råd og startede i rådgivningen, og det

som rådgiver fundet ud af, at der var mange arabiske ord,
han ikke kendte på forhånd. Youssef er født og opvokset

har han ikke fortrudt siden: ”Jeg synes ikke, der er nogle

i Danmark, og har derfor kun brugt det arabiske sprog i

ulemper ved at være her. Jeg synes kun, der er fordele”

private sammenhænge. Derfor var ord som familiesam

siger han og tilføjer: ”Det bedste er nok miljøet og folkene

menføring og Udlændingestyrelsen ikke noget, han havde

her – og de sager man møder. Man lærer meget fra sager

stødt på i daglige samtaler med venner og familie. Der

ne, og man kan også lære meget fra sig”. For Youssef bli

udover fortæller han, at forskellige arabiske dialekter kan

ver Den Frie Rådgivning en mulighed for at møde mange

gøre det svært at forstå brugere med en anden baggrund

kulturer, udvikle sine sprogkundskaber og lære en masse

end ham selv. Men det hjælper ham med at udvikle en

inden for forskellige sagsområder.

bedre evne til at forstå forskellene.

”Jeg synes generelt dem, som er her er imødekommende”

Udfordringerne er dog ikke altid på grund af sproglige bar

siger Youssef, der føler, at han er blevet taget godt imod

rierer, de kan også komme fra manglende forståelse for si

og har følt sig velkommen. Han synes, at det har været en

tuation: ”Der kan komme meget miskommunikation, hvor

god oplæringsproces, og at han føler sig klædt på til op

folk ikke helt forstår, hvad det er man prøver at forklare

gaven som rådgiver. Det gælder både de ansatte og andre

dem. Det kan ske både på dansk og arabisk”.

frivillige, men også mange brugere har taget godt imod
ham: ”Brugerne er også meget imødekommende. Nogle

Svære sager: tvivl, tvang og tårer

gange kan man godt møde nogen, som er lidt hårde i det.

Youssef har hurtigt erfaret, at hver vagt som frivillig i Den

Så skal man være god til at sætte en grænse ”, udtaler han,

Frie Rådgivning byder på nye udfordringer, og han har

men alligevel mener han ikke, at de sværere sager har haft

stødt på mange forskellige typer af sager, som skulle be

en negativ indvirkning på hans oplevelse som frivillig i Den

handles: ”Det kan være alt fra boligstøtte til familiesam

Frie Rådgivning.

menføring til økonomiske sager til sager om
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På billedet ses Youssef på vagt i Åben Rådgivning

forældremyndighed: det kan være rigtig mange sager”,

teringen af sagen. Han ville finde ud af, hvad den oprør

fortæller han.

te part i virkeligheden syntes: ”Først når jeg var helt klar
over, hvad personen selv syntes, kunne jeg vide, om jeg

For det meste bliver sagerne løst uden de store proble

skulle sende ansøgningen eller ej”. Til sidst fik de afværget

mer, men nogle sager er ikke helt, som de umiddelbart

situationen, så sagen ikke blev ført videre, og det viste sig

ser ud til. Det fandt Youssef ud af en dag, hvor en sag vak

også, at den ene part havde følt sig presset ud i en ord

te hans mistanke. Selvom begge parter sagde, at de var

ning, som personen ikke ønskede.

enige i håndteringen, virkede den ene part meget oprørt
over sagen: ”Jeg følte, at der var noget galt, fordi perso

Youssef er tilfreds med, hvordan han og de andre fik

nen var meget ked af det og oprørt, så jeg blev nødt til at

håndteret sagen: ”Det kunne have været gået meget galt,

spørge mere ind til det. Hvorfor er det man vil gøre det

hvis vi bare havde været uopmærksomme og ligeglade”

på den måde? Det kunne de ikke rigtig svare på”, Youssef

mener han. ”Det var en meget voldsom sag, der var me

følte, at han var nødt til at holde hovedet koldt og grave

get gråd, og folk var kede af det, og så blev man nødt til at

dybere ned i, hvad der foregik under overfladen, selvom

steppe lidt op, og tage teten”, men på trods af, at Youssef i

det umiddelbart var svært at håndtere. ”Jeg var nødt til at

situationen blev påvirket af sagen, lod han sig ikke mærke

afvente og få de andre rådgivere til at finde ud af hvordan

med det: ”Man bliver nødt til at opføre sig professionelt

situationen var mellem de to forældre”. I mellemtiden

lige meget hvad – og så prøve at tage det så roligt som

holdt Youssef brugerne hen, så sagen ikke kom videre, før

muligt”.

der var vished om, at begge parter var indforstået i hånd
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Nu hvor sagen er afsluttet, føler Youssef heller ikke, at han

for de lange sager, hvor han kan fordybe sig og hjælpe en

er påvirket af det. ”Jeg føler, det blev løst på en ordentlig

bruger med noget besværligt. Men han tilføjer dog, at det

og professionel måde”, fortæller han med en rolig og re

ind imellem bare er rart med en kort sag, hvor der ikke

flekterende mine og tilføjer, at det hjalp ham at få snakket

dukker det ene uforudsete problem efter det andet op.

det igennem sidst på dagen. Den Frie Rådgivning holder

At bevare overblikket kan særligt være svært, når én

nemlig debriefing, hver gang rådgivningen lukker. Her får

bruger har flere sager, de skal have løst. Når man skal

de frivillige mulighed for at snakke dagens sager igennem

ringe ind til offentlige instanser kan der godt være lang

og komme af med de frustrationer, de må have haft i for

ventetid, så Youssef havde i ét tilfælde besluttet sig for at

bindelse med sagerne. Youssef er glad for den ro, det gi

hjælpe en bruger med et anden problem, mens de ven

ver ham. Det gjorde, at han ikke tog sagen med sig videre.

tede. Det viste sig imidlertid, at dette også krævede en

”Man kan lige få et pusterum og tale ud om sagerne”.

kort opringning. Youssef ringede derfor op på en anden
telefon i håbet om at komme hurtigt igennem til det. Det

At bevare overblikket

endte med, at begge instanser svarede deres telefoner

Generelt set kan det være svært altid at holde hovedet

samtidigt, og Youssef måtte føre to samtaler på én gang.

koldt, når man rådgiver mennesker, der ikke altid er nem

Han fortæller med et grin, at han måtte bede den ene om

me at kommunikere med, eller når man arbejder med

at vente, mens han snakkede med den anden. Sådan skif

processer, der ikke er gennemskuelige. Youssef beskriver,

tede han mellem de to samtaler, indtil han havde fået løst

at det kan virke uoverskueligt at få de rigtige oplysninger

begge sagerne oveni hinanden.

fra nogle brugere. Visse ansøgningsskemaer kræver me
get specifikke oplysninger. Hvis nogen f.eks. har været ude

Til trods for forskellige udfordringer, er Youssef fortsat

at rejse, kan det være svært at få præcise detaljer om rej

glad for at være frivillig i Den Frie Rådgivning: ”Jeg synes

sen: ”Det kan godt trække tænder ud, når man spørger

alt er godt, folk er imødekommende og rare mennesker,

personen, om de har rejst, hvor de har rejst, hvilken dato.

og jeg synes generelt sagerne er meget spændende. Man

Man får lidt problemer med at bevise det nogle gange”,

møder hele tiden nye mennesker, så man lærer mange

fortæller Youssef og forklarer, at det kan være svært, når

nye kulturer at kende”.

man ikke kan få et konkret svar og må stille de samme
spørgsmål igen og igen. Alligevel er Youssef blevet gladere
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Af Ida Johanne Eriksen, daglig koordinator

AFSLUTTENDE ORD OG ET KIG IND I 2019
2019 bliver formentlig et ligeså begivenhedsrigt år for for

en optimering af det elektroniske registreringssystem, og

eningen, som 2018 har været.

da det var og er en stor post i budgettet, fortsættes dette

Årets første måneder byder på omvæltninger i forhold til

arbejde i 2019.

indretningen af selve rådgivningen i Vollsmose. Grundet

Herudover vil der som altid være fokus på at optimere

kommunale omrokeringer, er vi nødt til at flytte rundt på

vores rådgivning og rammerne herfor, så de passer til vo

vores kontorer og rådgivningslokaler. Den Frie Rådgivning

res brugeres og frivilliges behov. Herudover også fortsat

holder til i Odense Kommunes lokaler, som vi gennem vo

at klæde vores frivillige på til opgaven som frivillige rådgi

res mangeårige partnerskabsaftale med ungdomsskolen,

vere og opkvalificere dem fagligt. Der er allerede planlagt

UngOdense har til rådighed. Vi ved af gode grunde endnu

mange spændende og lærerige fyraftensmøder og kurser

ikke, hvad omrokeringen kommer til at betyde, men vores

for vores frivillige og medarbejdere i 2019.

umiddelbare forventning er, at vi vil kunne rådgive færre

Fokusset på hjælp til selvhjælp og empowerment i råd

brugere både i Åben rådgivning og PROP.

givningen er ligeledes et kontinuerligt udviklingspunkt

Herudover er der som altid generalforsamling i marts må

for Den Frie Rådgivnings arbejde, ligesom vi fortsat vil ar

ned, hvor der forhåbentlig bliver valgt en engageret og

bejde på at rekruttere nye frivillige og udbrede kendska

arbejdsom bestyrelse, der kan arbejde med den videre

bet til vores arbejde og vores erfaringer, til dem det måtte

udvikling af foreningen og dens virke.

have interesse for. Vigtigst af alt vil vi i 2019 forhåbentlig

I 2019 vil arbejdet med yderligere at sikre Den Frie Råd

rådgive mange brugere og herigennem være medvirken
de til at opbygge og styrke deres ressourcer, kompetencer

givning i forhold til de nye regler om persondata og da

og handlemuligheder.

tabeskyttelse fortsætte. I 2018 igangsattes blandt andet

Tak fordi du læste med og på gensyn i 2019!

Redaktion
Ida Johanne Eriksen, daglig koordinator
Karina Andersen, projekt koordinator
Anette Juhler, formand

Layout og opsætning:
Louise Johansen, praktikant
Anette Juhler, formand

31

32

