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FORMANDSBERETNING

Af Anette Jessen Juhler,
formand

Du har lige slået op på første side af Den Frie Rådgivnings årsrapport 2019. I vores årsberetning har vi samlet information om året, der er gået, statistikker fra vores to aktiviteter, Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning, PROP, en beretning omkring vores
økonomi, artikler og en masse billeder. Vi håber, at du vil nyde at læse rapporten, vi har gjort
os umage med at lave den.
God læselyst!
I 2019 har vi nået målstregen med vores implementering af GDPR, vi har sejret i
vores registreringssystem, da vi endelig har fået udvidet det til to platforme, og vi
er blevet hyldet som vinder af Holdspillerprisen ved årets frivilliggalla. Vi deler igen
kontor med vores kolleger i Fritidsbutikken, Åben Rådgivning, screeneren og PROP
har fået nye rammer, og vi har kunne give vores frivillige en lille erkendelighed, for
deres store arbejde, i form af et termokrus med logo. Selvom hverdagen kan være
travl, oplever vi en hverdag fyldt med smil, respekt og taknemmelighed. 2019 har
været et udviklingsrigt år, og vi nyder hver dag at arbejde sammen med frivillige,
brugere, kollegaer og samarbejdspartnere.
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HVERDAGEN I ÅBEN RÅDGIVNING OG PROP
Åben Rådgivning henvender sig til borgere, der ikke har

Mange sager i 2019 har været henvisninger fra Odense

den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sprog

Kommune. Det er bl.a. sagsbehandlere, jobrådgivere og

lige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige

mentorer, der henviser borgere til os. Det er et samar

fod med andre borgere. Rådgivningen af brugere handler

bejde, vi i Den Frie Rådgivning er meget taknemmelige

ofte om at løse aktuelle problemer eller udfordringer, og

over.

derefter klæde dem på med viden om den måde vores
samfund er bygget op på. Det er frivillige, der på kompe

ADMINISTRATIONEN

tent vis hjælper rådgivningens brugere med forståelse af

I løbet af 2019 har vi haft fornøjelsen af forskellige med

officielle brev, udfyldelse af diverse skemaer samt kon

arbejderkonstellationer på kontoret.

takt til myndigheder, private firmaer med mere. I dette

I starten af året var Ida Eriksen daglig koordinator, som

arbejde udgør skriftlig og mundtlig kontakt til forskellige

Sara Malmos´ barselsvikar. Sara kom tilbage fra barsel i

forvaltninger i Odense Kommune samt Udlændingesty

marts. Vi måtte derfor en kort stund sige farvel til Ida i

relsen en væsentlig del. Vi har i 2019 hjulpet i lidt færre

administrationen.

sager end 2018. Vi ser fortsat et ønske fra vores brugere
og ser ugentligt nye brugere, der har fået kendskab til

I PROP var det Karina Andersen, der sad som koordi

vores tilbud. Behovet er dog ikke ligeså efterspurgt som i

nator, indtil maj, hvor hun fik nyt job ved Dansk Flygt

2015 og 2016, hvor de store flygtninge strømninger stod

ningehjælp. Det betød, at Ida kom tilbage til foreningen,

på. Det giver mere ro i hverdagen og mindre ventetid for

og blev ansat som ny PROP-koordinator.

den enkelte og bedre tid til at yde hjælp-til-selvhjælp.

På praktikantfronten har vi også haft fornøjelsen af nog
le søde og arbejdsomme mennesker, der har gjort en

Privatøkonomisk Oprydning, PROP, er vores aktivitet,

forskel for hverdagen på kontoret. I forårssemesteret var

der rådgiver brugere med økonomiske problemer. Det er

Arif i praktik i PROP, Louise var vores kommunikations

ofte længere forløb brugerne får, hvor de bliver sat sam

praktikant og Jane var vores administrationspraktikant.

men med en frivillig, der følger hele brugerens forløb i

Efteråret så anderledes ud, end vi er vant til. Vi fik

PROP. Brugerne kommer til PROP, for at få et overblik

desværre ikke nogen kommunikationspraktikant i det

over deres økonomi, de frivillige hjælper dem med at

semester, så opgaverne blev delt ud på foreningens

lægge et budget, starte gældsafvikling og tage kontakt

yderligere personale og udvalget Redaktionen. En fast

til de involverede instanser. Tendensen for PROP i 2019

administrationspraktikant blev det heller ikke til i ef

har været, at antallet af sager har været nedadgående.

teråret, hvilket bød på skiftende praktikanter, der var

Der har været færre sager, men de sager der har været,

her i kortere tid end normalt. Hen over efteråret havde

har krævet mere tid grundet deres kompleksitet.

vi derfor både fornøjelsen af Farhia, Soad og Malak, til
at tage screeneropgaven.
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Den Frie Rådgivning har en række udvalg og arbejdsgrupper, som bestyrelsen nedsætter efter behov. Vi adskiller ud
valg og arbejdsgrupper, ved at definere udvalg som en varig indsats, der arbejder med en blivende aktivitet i forenin
gen, mens at arbejdsgrupper oprettes midlertidigt til at opnå et mål, for efterfølgende at blive nedlagt, når målet er
nået. Nedenfor ses en oversigt over foreningens udvalg og arbejdsgrupper 2019, og efterfølgende en beskrivelse af
deres arbejde.

2019
BESTYRELSEN

Arbejder med strategi og udvikling af
foreningen

UNGODENSE
FRITIDSBUTIKKEN
Partnerskabsaftale

UV: ALTERNATIV
FUNDRAISING

UV: DET FAGLIGE
UDVALG

Arbejder med fundraisingprojekter og
sponsorater

Planlægger og afholder fyraftensmøder og
kurser
Arbejder med hjælptil-selvhjælp

UV: REDAKTION
Er ansvarlig for
planlægning af den
konkrete kommunikationsstrategi samt
løbende opfølgning

UV: RÅDGIVNINGSUDVALG
Arbejder med implementering og løbende
forbering af rådgivningsforholdene for de for de
frivillige og brugerne

AG: PROP
Arbejdsgruppen arbejder med rekruttering
af frivillige til PROP og
fremtiden for PROP.

ADMINISTRATION

Håndterer daglig koordinering i
forbindelse med DFRs projekter og
den daglige rådgivning

AG: VERDENSMÅL
Arbejdsgruppen arbejder med FNs verdensmål og skal diskutere,
hvor vi i foreningen
kan implementere
nye tiltag, og hvor vi
allerede gør noget.

AG: GDPR
Arbejdsgruppen arbejder med de nye regler,
der træder i kraft 25. maj
2018, og betydningen i
praksis for foreningens
arbejde

AG: FRIVILLIGHÅNDTERING
Arbejdsgruppen arbejder med rekrutering
og fastholdelse af
frivillige

ARBEJDSGRUPPEN FOR DATABESKYTTELSES-

RÅDGIVNINGSUDVALGET

FORORDNINGEN

Den tidligere arbejdsgruppe Hjælp-til-selvhjælp blev

I 2018 oprettede vi arbejdsgruppen, der skulle sikre,

i 2019 ændret til Rådgivningsudvalget. Hvor der før

at Den Frie Rådgivning levede op til den europæiske

primært var fokus på hjælp-til-selvhjælp, arbejder ud

databeskyttelsesforordning (GDPR). I september 2019

valget nu med hele oplevelsen, når man kommer til

nåede vi i mål med foreningens persondatapolitik, og

Åben Rådgivning, både oplevelsen som frivillige og

derfor blev arbejdsgruppen nedlagt. På side 34 er arbej

oplevelsen som bruger.

det og resultaterne i vores persondatapolitik beskrevet
yderligere, og hele politikken er også at finde på vores
hjemmeside.
DET FAGLIGE UDVALG
Det Faglige Udvalg arbejder med opkvalificering af fore
ningens frivillige. De arrangerer obligatoriske introduk
tionskurser for alle frivillige, fyraftensmøder med for
skellige temaer og den årlige studietur, der i 2019 gik
til Århus. Udvalget har til opgave at give vores frivillige
rådgivere de rette redskaber og rammer for at give en
kvalificeret og professionel rådgivning.

5

ALTERNATIV FUNDRAISING
Udvalget Alternativ Fundraising søger støtte gennem
mere alternative midler til foreningen. Udvalget søger
sponsorater af mere konkrete ting, og har i 2019 fået
kaffe, kopper og USB stiks til foreningen.
ARBEJDSGRUPPEN FOR VERDENSMÅL
2019 blev også året, hvor FNs verdensmål kom på dags
ordenen i Den Frie Rådgivning. Arbejdsgruppen havde
første møde i november, og kommer til at fortsætte
deres arbejde ind i 2020. Det bliver et arbejde, hvor
arbejdsgruppen skal kortlægge, hvilke verdensmål vi
arbejder ind i og skrive det ind i vores strategi. Dette
kommer på hjemmesiden, når vi i løbet af 2020 når i
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ARBEJDSGRUPPPEN FOR FRIVILLIGHÅNDTERING
I 2019 nåede vi også i mål med vores Frivillighånd
teringsarbejdsgruppe, der arbejdede med rekruttering
og fastholdelse af frivillige, primært i Åben Rådgivning.
Arbejdsgruppen blev nedlagt i august, da bestyrelsen

ARBEJDSGRUPPEN FOR PROP

besluttede, at arbejdsgruppen var nået i mål med de

I september måned oprettede vi en arbejdsgruppe, der

ønskede tiltag. Arbejdsgruppen implementerede en

skal arbejde med vores aktivitet, PROP. PROP-arbejds

række tiltag til hverdagen, der bl.a. skal sikre en mere

gruppen fungerer som en støtte til vores PROP-koordi

ensartet oplæring, som ældre frivillige giver til de nye,

nator, og skal både arbejde med rekruttering af frivillige

tilbud om frivillig udviklingssamtaler hvert halve år og et

til PROP, og PROPs fremtid i forhold til nye midler, så vi

takkekort, som alle frivillige får, når de stopper ved os,

kan fortsætte PROP i fremtiden.

så vi en sidste gang får sagt tak for den indsats, de gør.

REDAKTIONEN
Redaktionen er ansvarlig for foreningens tilstedeværelse på de sociale medier. Udvalget planlægger opslag, kigger
tilbage på tidligere opslag og beslutter, hvordan vi skal fremstår på Facebook og Instagram. Det er vores kommunika
tionspraktikant, der er tovholder på dette udvalg. Da vi har manglet kommunikationspraktikanten i redaktionen, har vi
holdt den kørende gennem frivillige, hvilket har betyder færre opslag. Det glæder os derfor, at vi nu har en praktikant
igen, som er med i hverdagen på kontoret, og derfor kan sikre løbende opslag og tilstedeværelse.
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STORT TAK FOR 2019
Basen for vores rådgivning er vores frivillige, det er dem, der er foreningens vigtigste ressource. Derfor skal der
lyde et stort tak til vores frivillige i Åben Rådgivning og PROP. I yder hver dag en kæmpe indsats i rådgivningen,
og gør en forskel for rigtig mange mennesker. I kan med stolthed klappe jer selv og hinanden på skuldrene.
Ligeledes vil jeg gerne sige tusind tak til alle frivillige bestyrelsesmedlemmer og frivillige i udvalg og arbejds
grupper. I sikre, at det strategiske og organisatoriske niveau i foreningen bliver bibeholdt, så vi alle i fællesskab
kan sikre værdi for hinanden, brugerne og det danske samfund.
Et stort tak skal også lyde til vores mange gode samarbejdspartnere. Ikke mindst vores tætte og gode kollegaer
i Odense Kommunes ungdomsskole UngOdense.

ET KIG IND I 2020
I slutningen af 2019 gik vores PROP-koordinator Ida

fortsætte ud i fremtiden. Det vil blive en af årets helt

Eriksen på barsel, da hun i december fødte to drenge.

store opgaver.

På hele foreningens vegne ønsker jeg dig og din familie

2020 skal også stå i strategiens tegn, da bestyrelsen har

et stort tillykke. Det betyder, at 2020 starter ud med at

besluttet, at 2020 skal bruges på at tænke langsigtet.

byde Arif Salam velkommen som Idas barselsvikar. Arif

Indtil videre har Den Frie Rådgivning arbejdet med et

har tidligere været studentermedhjælper i PROP, så han

år af gangen, men vi vil i foråret 2020 kigger på en mere

kender alt til opgaverne og foreningen.

langsigtet strategi, og se hvad det kan give os som fore

2020 byder på drømme og ønsker for PROP. Da bevil

ning.

lingen for PROP udløber til august 2020, skal året bruges

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sig et stort tak for

på at søge nye midler, så vi kan sikre, at aktiviteten kan

2019, og med et ønske om et godt 2020.
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ØKONOMISK BERETNING

Af Damir Balalic,
afdelingsleder, UngOdense

I 2019 har Den Frie Rådgivnings bestyrelse endnu en
gang ført en god og ansvarlig styring af økonomien.
Foreningen fik en toårig bevilling fra Odense Kommunes
§18 Hovedpuljen – Tilskud til frivilligt socialt arbejde for
ODENSEKALENDEREN

2019-2020. Der er blevet bevilliget 500.000 kr. i 2019
til at videreføre Åben Rådgivning samt Privatøkonomisk
Oprydning (PROP). I 2019 fik foreningen bevilling fra

Den Frie Rådgivning fik i 2019 mulighed for at sælge

Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Odense Kalenderen gennem Frivilligcenter Odense.

på 250.000 kr. for perioden 01.06.2019 – 31.05.2020.

For hver solgt kalender gik 40 kr. til foreningskassen.

Herfra blev 145.833 kr. brugt i de sidste syv måneder

Den Frie Rådgivning formåede at sælge 50 julekalen

af 2019. De første fem måneder af 2019 blev finan

dere, hvilket betyder 2.000 kr., som vi nu kan bruge

sieret med 125.000 kr. fra PUF for perioden 01.06.2018

på kaffe til vores brugere, mens de venter på, at det
bliver deres tur til at få rådgivning.

– 31.05.2019, som var på 300.000 kr. i alt.
I 2018 fik Den Frie Rådgivning en toårig bevilling fra
Socialstyrelsen pulje til økonomi- og gældsrådgivning
(SATS-puljen) til aktiviteten Privatøkonomisk Oprydning.
Det første projektår er blevet afrapporteret og regnska
bet blev revideret og godkendt af styrelsen ultimo 2019.
Andet projektår startede i 2019 og løber indtil august
2020
De samlede tilskud/indtægter i Den Frie Rådgivning for
2019 var på 1.395.744,36 kr. og de samlede udgifter i
2019 var på 1.318.316,11 kr. Årsresultat 2019 blev et
overskud på i alt 77.428 kr.
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REGNSKAB FOR 2019 ER OPDELT I TRE DELREGNSKABER
1. Delregnskab A: Den Frie Rådgivning, som omhandler foreningens almindelige drift.
2. Delregnskab B: Udviklingspuljen, som omhandler udgifter i forbindelse med ud
viklingsarbejde for frivillige i Den Frie Rådgivning – ekstern supervision.
3. Delregnskab C: Privatøkonomisk Oprydning (PROP), som omhandler udgifter i
forbindelse med aktiviteten PROP.

DELREGNSKAB A

DELREGNSKAB B

Viser 802.710,13 kr. i indtægter og 850.067,58

Viser 28.943,14 kr. i indtægter og 29.049,14 kr. i

kr. i udgifter. Årsresultat for dette delregnskab er

udgifter. Resultat for dette delregnskab er et un

et underskud på -47.357,45 kr.

derskud på -106,00 kr. Underskuddet dækkes af

Den Frie Rådgivnings bestyrelse har valgt at in

foreningen i budgettet 2020. I 2018 havde vi et

vestere i opgradering af registreringssystem

overskud på 4.443,14 kr. De overskydende midler

samt udvidelse af systemet, så det kunne imøde

har vi tilbagebetalt til §18 Udviklingspuljen.

komme registreringer af PROP-forløb. Under
skuddet fra 2019 bliver udlignet med bevillingen
for 2020.
DELREGNSKAB C
Viser 564.091,09 kr. i indtægter i 2019. Det beløb
Den væsentligste udgift i 2019 vedrører løn for ansatte i

er inklusiv underskuddet fra 2018 på -124.001,91

Den Frie Rådgivning – Daglig koordinator og PROP koor

kr. samt 439.199,39 kr. i udgifter. Årsresultat for

dinator. Derudover har den næststørste udgift været i

dette delregnskab er et overskud på 124.891,70

forbindelse med opgradering af registreringssystemet,

kr., som er en del af budgettet for PROP-projekt

så den lever op til den nye Persondataforordning (GDPR)

i 2020.

samt at sikre vores registrering af PROP-forløbene.
Bestyrelsen har i 2019 løbende fulgt udviklingen i øko
nomien og foretaget de nødvendige justeringer af
budgettet.
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ÅBEN RÅDGIVNING

Af Sara Malmos Lauritsen,
daglig koordinator

Vi har rådgivning to steder; vores hovedkontor ligger i Vollsmose og så har vi i samarbejde med Borgerservice en satel
litrådgivning på Borgernes Hus i lokale med Borgerservice.

Vi har i starten af 2019 haft en større omrokering af Den

Desuden har omrokeringen medført, at vi i administra

Frie Rådgivning i Vollsmose, som har stor betydning for

tionen er kommet tættere på vores kollegaer, som tid

de rammer, der er i Åben Rådgivning. Vi har tidligere

ligere har siddet i en anden del af Camp U, hvilket har

haft Åben Rådgivning i et større åbent lokale med plads

været et ønske længe. Vi er glade for igen at være fore

til at rådgive otte forskellige brugere ad gangen. Vi har

net med Fritidsbutikken!

nu flyttet rådgivningen ind i to mindre lokaler, hvor der
nu er plads til at rådgive op til fem forskellige brugere af
gangen. Venteværelset er fortsat det samme sted, men
indgangen til rådgivningen er rykket. Det sætter nogle
begrænsninger i forhold til, hvor mange vi kan rådgive
på en dag, men i praksis er det sjældent, at det har været
nødvendig med mere plads, da vi ikke har haft mere end
fem frivillige på vagt af gangen. De nye lokaler har den
positive effekt, at det har skabt et mere fortroligt rum
mellem rådgiver og brugere, hvilket i nogle sager er rig
tig vigtigt. Desuden har den frivillige rådgiver også min
dre udsyn til venteværelse, som til tider kan være fyldt
op. Når den frivillige rådgiver ikke kan se eller høre, hvad
der sker i venteværelset, kan de i højere grad end før
koncentrerer sig om den sag, de er i gang med og ikke
lade sig påvirke af travlheden i venteværelset.
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Her ses en biledeserie af, hvordan venteværelse, screenerrum, Åben Rådgivning og kon
toret ser ud efter omkrokering.

STATISTIK
EMNE
ANTAL HENVENDELSER
ANTAL ÅBNINGSDAGE

2018
2700
175

2019
2668
172

GENNEMSNITLIG ANTAL SAGER PR. DAG
SAMLET RÅDGIVNINGSTID
SAMLET RÅDGIVNINGSTID FOR SUPPLERENDE RÅDGIVER

15
1764 TIMER
514 TIMER

15
1629 TIMER
292 TIMER

Vi har i 2019 hjulpet i alt 957 personer med hjælp til

Ser vi på de foregående år, havde vi en markant stigning

enten at forstå den situation, de har stået i, udfyldelses

i antal henvendelser i årerne 2015 og 2016, hvilket vi

af ansøgninger, kontakt til myndighederne og lign. Vi

tilskriver det store antal flygtninge, der kom til Odense

har haft udfordringer med vores registreringssystem,

Kommune. I 2016 havde vi 3308 antal henvendelse,

da vi i tidligere beregninger af antal personer, vi har

hvilket har været faldende siden. Sammenligner vi med

hjulpet, trak data, som ikke var retvisende. Vi har tid

årerne før flygtningestrømningerne lå det i 2013 på

ligere år kun oplyst om nye brugere, dvs. brugere der

1524 sager og i 2014 på 1653 sager. Oplevelsen i 2019

har været her tidligere end det pågældende år har ikke

har været, at der er mindre pres i rådgivningen end de

været med i disse tal. Det betyder, at vi i de foregående

foregående år, og derfor er der mere tid til den enkelte

år helt sikkert har hjulpet flere brugere, end vi i tidligere

bruger. Samtidig oplever vi også, at vi af og til må afvise

årsrapporter har oplyst. Præcis hvor mange, kan vi ikke

brugere, fordi vi ikke har kapacitet til at hjælpe dem på

længe undersøge, da vi på grund af GDPR ikke opbe

den pågældende dag. Det kan enten være, fordi de øn

varer data så langt tilbage.

sker et særligt sprog, eller fordi vi ikke har frivillige nok

Som statistikken viser, har vi i 2019 haft næsten lige så

på den pågældende vagt. Dvs. ønsket om hjælp er der

mange sager som i 2018. Vi har samlet set rådgivet i

fortsat, og det handler for os om at få rekrutteret flere

færre timer fra 2018 på sammenlagt 2.278 timer til i

frivillige og flere frivillige med flere sprog kompetencer,

2019 på 1.921 timer.

her særligt arabisk.
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Ligesom i 2018 er en stor del af vores brugere oprindelig fra Syrien. Der er en lille stigning sammenlignet med sidste år,
hvor 32 % af vores brugere var fra Syrien. Det svarer til 123 flere henvendelser fra personer fra Syrien i 2019.
De fleste af de brugere, der henvender sig, har
arabisk eller somalisk baggrund, og årsagen hertil

ANTAL HENVENDELSER FORDELT PÅ NATIONALITET

er blandt andet at størstedelen af vores to- eller
flersprogede frivillige taler enten arabisk eller so
malisk. Vi har en lille stigning i henvendelserne
fra brugere med dansk baggrund. De søger oftest
råd i forbindelse med familiesammenføring med
udenlandsk ægtefælle, men kan også henvende
sig med andre problematikker. Brugerne, der
henvender sig på Borgerservice, er ligesom bru
gerne i Vollsmose repræsenteret fra hele verden,
men her er der markant flere, nemlig 22 % med
dansk baggrund.

HENVENDELSER BASERET PÅ POSTNUMRE

I 2019 havde vi 2668 sager, heraf var 80 % af sa
gerne fra brugere, der er bosiddende i Odense.
Heraf er 1050 af henvendelserne fra personer bo
siddende i Vollsmose eller omegn (postnummer
5240), hvilket svarer til 39 % af alle henvendelser.
15 % af sagerne er fra personer, som bor uden for
Odense, heraf er 14 % af sager fra brugere bosid
dende på Fyn. De sidste 5 % omfatter de sager,
hvor vi ikke har fået brugerens postnummer, eller
de optræder anonymt.
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Som det ses i statistikken, er det fortsat sager relateret til Udlændingestyrelsen, brugerne søger rådgivning omkring.
Vores brugere er primært personer med en minoritetsbaggrund, som ikke har opnået dansk statsborgerskab.
Sagerne omhandler blandt andet forlængelse af

ANTAL FORDELT PÅ EMNE

opholdstilladelse, forlængelse eller fornyelse af
pas, ansøgning om permanent opholdstilladelse,
familiesammenføring og visuminvitation til Dan
mark. Det kan både dreje sig om rådgivning vedr.
betingelserne eller udfyldelse af ansøgningsske
maer eller kontakt til Udlændingestyrelsen i for
hold til en konkret sag.
Vi har i 2019 set en stigning i antal henvendel
ser vedrørende Udlændinge- og integrationsmi
nisteriet, som behandler ansøgninger om at blive
dansk stats-orger. Hvor vi i 2018 havde 72 sager,
havde vi i 2019 223 sager.

Årsagen til dette kan skyldes flere ting. Fx kan det skyldes, at der inden for de senere år, er sket en del stramninger på
udlændingeområdet, og der i højere grad er fokus på, at opholdstilladelserne er midlertidige. Vi oplever i hvert fald
brugere, der kommer, og er bekymret for at blive sendt tilbage til deres hjemland, fordi de har etableret deres liv i
Danmark.
”Andet” dækker over de sager,
hvor mængden af sager er un
der 70 sager om året eller hvor
henvendelserne

strækker

sig

over flere kategorier. Desuden er
det i nogle tilfælde også udtryk
for en travl hverdag, hvor sagen
registres under andet, fordi den
pågældende frivillige ikke er op
mærksom på, at der findes en
emnekategori, som passer til hen
vendelsen.
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HVORFOR KOM DU TIL DEN FRIE RÅDGIVNING?

BRUGERUNDERSØGELSE
Hvert halve år laver vi en anonym bru
gerundersøgelse, som skal være med til at be
lyse brugernes oplevelse af den rådgivning de
modtager i Åben Rådgivning. Vi har i 2019 haft
brugerundersøgelse fra 1. april til 9. maj og fra
1. oktober til 31. oktober. Vi har i alt fået 132
besvarelser på vores spørgeskema. I det følgen
de vil vi fremhæve det vigtigste resultater fra un
dersøgelsen. Hvis du har en dybere interesse for
de to undersøgelser, er du velkommen til at læse
vores to brugerundersøgelsesrapporter.

Størstedelen af vores brugere kommer, fordi de har svært ved det danske sprog, det kan både være at læse, skrive og
tale, som skaber udfordringer. Vi har mange frivillige, der er to- eller flersprogede, og vi kan derfor ofte tilbyde brugere
rådgivning på det sprog, de føler sig mest tryg ved. Nogle af brugerne har ved dette spørgsmål sat mere end et kryds
og enkelte har sat kryds ud for dem alle. Ved andet har tre af brugerne uddybet med følgende: ”Kunne ikke finde det
rigtige skema”, ”Hjælp til at udfylde skema”, ”Svært ved at ansøge om pas.” Selvom rådgivningen kan foregå på flere
sprog, er det primært dansk, vi rådgiver på.

De to undersøgelser viser at 95 % af alle de bru

HVOR TILFREDS HAR DU VÆRET MED RÅDGIVNINGEN I DAG?

gere, som besvarede spørgeskemaerne, er meget
tilfredse eller tilfredse med den rådgivning, de
har fået. Der er 1 % svarende til én bruger, der er
meget utilfreds med den rådgivning, som han/hun
har modtaget. Denne bruger har dog ikke uddybet
yderligere, og vi ved derfor ikke, hvorfor han/hun
er utilfreds.
Utilfredsheden kan evt. skyldes, at vi ikke har
hjulpet brugeren på den måde, som vedkomne
ønskede, eller at der måske ikke har været tid til
at hjælpe brugeren færdig, pga. tidspres. De re
sterende svar er enten ugyldige eller ikke besvaret.
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HVORDAN HJÆLP RÅDGIVEREN DIG?

Vi arbejder ud fra tanken om hjælp-til-selvhjælp
og ønsker i så høj grad som muligt at lære bru
geren, hvordan de løser problemet. Vi har et øn
ske om at brugeren, når han/hun kommer og får
hjælp, ikke kun får løst sit problem, men også har
opnået viden omkring grundlaget for problemet
og hvordan han/hun skal handle, hvis et lignede
problem opstår. Vi vil helst ikke, at det er vores
frivillige, som løser problemet for brugeren uden
at denne inddrages.

Undersøgelsen viser, at vi i stort omfang formår at inddrage brugeren i sagen og i nogle tilfælde lærer de selv at løse
problematikken. Vi kan dog blive endnu bedre til dette, og dette arbejde starter ved de frivillige rådgivere, hvor vi i
højere grad skal skabe en større bevidsthed og refleksion blandt dem. Vi har i hele 2019 haft debriefing efter endt råd
givning, hvilket både har skabt rum for at videns dele, men også et rum, hvor man kan dele fx udfordringer ved netop
at inddrage brugere, der ikke selv har et ønske at kunne løse sagen eller forstår hvordan den løses. Hjælp-til-selvhjælp
er fortsat helt essentielt for Den Frie Rådgivning, og vil derfor også præge meget af arbejdet i 2020.

UNDERSØGELSERNE VISER
at der generelt set er stor tilfredshed blandt brugerne i Den Frie Rådgivning. I forhold til brugernes kendskab til
Den Frie Rådgivning kan vi konkludere, at brugerne pga. den store tilfredshed er gode ambassadører i forhold
til hvervningen af nye brugere. De sager, Den Frie Rådgivning behandler, er blevet mere varierede, hvilket tid
ligere brugerundersøgelse også viser. Den primære årsag til, at brugerne kommer til Den Frie Rådgivning, er, at
de har sproglige vanskeligheder eller manglende forståelse for det. Desuden er alle de adspurgte klar over, at
rådgiverne er frivillige og dermed ikke får løn. Den Frie Rådgivning har fokus på at have en forståelse for sprog
lige og kulturelle forskelle i mødet med brugerne. De fleste brugere, som har besvaret spørgeskemaet, oplever
ikke problemer med sprogbarrierer, føler sig mødt med respekt, samt føler at rådgiverne forstår deres problem/
spørgsmål.
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HVORDAN FOREGÅR DET I ÅBEN RÅDGIVNING?
Når en bruger ønsker hjælp i Åben Rådgivning hen

vores brugere er frustrerede, når de kommer til os.

vender han/hun sig ved informationsbordet, hvor han/

Der kan være mange faktorer, der gør sig gældende,

hun bliver skrevet op. Det er meget forskelligartede

men vi oplever, at de mange stramninger i udlændin

sager og ønsker, brugerne henvender sig med, det kan

geloven og ændringer i procedure samt eftervirkninger

være kortere eller længerevarende sager, og forskellige

af eventuelle oplevelser som flygtninge er medvirkende

behov for tolkning, der gør, at rækkefølgen afviger. Ty

til frustration og utålmodighed. Dette kan vi mærke i

pisk afsættes 45 min til hver enkel sag, medmindre vi

venteværelset. Vi har til tider rigtig travlt, fordi der er

ikke har travlt, så prioriterer vi at hjælpe brugeren fær

mange brugere, der ønsker hjælp. Det kan resultere i

dig, hvis det er muligt. Det sker, at en sag ikke kan løses

lang ventetid og en vis usikkerhed om hvor lang tid ved

efter en gang og brugeren har behov for at komme igen.

kommende skal vente. Samtidig kan vores nuværende

Det kan enten være fordi 45 min. ikke er nok tid, eller

system være udfordrende for brugere, der har behov

at der mangler dokumentation i den pågældende sag,

for hjælp inden for en bestemt tidsramme. Det er en

som brugeren skal indhente.

vigtig opgave for os i administrationen at mindske frus

Vi oplever, ligesom vi også gjorde sidste år, at mange af

trationen, hvilket vi i 2020 ved hjælp af konkrete tiltag
vil forsøge at nedbringe.
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RÅDGIVNINGSUDVALGET
I 2017 nedsatte bestyrelsen arbejdsgruppen hjælp-til-

Rådgivningsudvalgets første prioritet var hjælp-til-

selvhjælp, der skulle arbejde med definitionen af hjælp-

selvhjælp. Det resulterede i, at vi har defineret hjælp-til-

til-selvhjælp samt skabe en større bevidsthed omkring

selvhjælp ud fra Den Frie Rådgivnings værdisæt og også

hjælp-til-selvhjælp i hverdagen, så de frivillige i højere

hvordan vi arbejder med det i det daglige rådgivnings

grad end tidligere arbejder ud fra dette. I 2019 opstod

arbejde.

der et ønske om at kigge nærmere på selve rådgivnin

I 2018 blev der også lavet en større undersøgelse om

gen i Åben Rådgivning og rammerne for dette. Formålet

kring hjælp-til-selvhjælp både blandt nuværende fri

med arbejdsgruppen Hjælp-til-selvhjælp havde mange

villige og tidligere frivillige. På baggrund af det, har vi

af de samme omdrejningspunkter, hvorfor det gav

ændret i arbejdsgange og blandt andet indført hjælp-til-

mening at omdøbe arbejdsgruppen og inddrage flere

selvhjælpsuger. En uge om måneden har vi øget fokus

arbejdsopgaver.

på hjælp-til-selvhjælp. I den uge får de frivillige en helt
konkret opgave, som fx at brugeren som udgangspunkt
skal starte med at udfylde ansøgningen selv, eller at bru
geren sidder foran computeren og den frivillige sidder
ved siden af, eller den frivillige spørger brugeren om
de selv ved, hvad der skal til for at løse deres sag. Dis
se små opgaver sætter en masse gode diskussioner og
refleksioner omkring arbejdsgange i gang både imellem
frivillig og bruger, men også de frivillige imellem og res
ten af administrationen. Vi fortsætter med dette i 2020
og håber med dette øget fokus at hjælpe flere brugere
til i højere grad at hjælpe sig selv og ikke længere have
behov for vores hjælp.
Den anden store opgave udvalget har arbejdet med, er
at realisere et stort ønske, der har været blandt vores
brugere, nemlig at man kan bestille en tid til rådgivning.
Dette arbejde vil vi fortsætte med i 2020, hvor vi blandt
andet i marts og april 2020 forsøger med tidsbestil
ling om tirsdagen. Det videre arbejde og evaluering og
mulige implementering vil foregå i 2020.
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DEN FRIE RÅDGIVNING
I BORGERSERVICE

Af Sara Malmos Lauritsen,
daglig koordinator

Siden 2016 har vi haft en satellitrådgivning hos Borger

uden ændret dagen fra torsdag til onsdag, da vi i Volls

service. Vi har indtil maj 2019 forsøgt at bemande råd

mose, på grund af vores længere åbningstid om tors

givningen med frivillige, som også havde vagter hos os

dagen, ofte har ret travlt og dermed svært ved at dække

i Vollsmose og dermed både rådgav i Borgerservice og

ekstra ind i Borgerservice, hvis der er sygdom. Det har

i Vollsmose. Det har været vores ønske, at det var de

været med til sikret kontinuitet i satellitrådgivningen på

samme rådgiver(e), der sad på Borgerservice og i Volls

Borgerservice.

mose, da kontinuiteten og stabiliteten betyder meget i

Vi ser fortsat vores samarbejde med Borgerservice

forhold til en lille satellitrådgivning. Dette har vi erfaret

som yderst meningsfuld. Vi tilbyder borgere i Odense,

fra vores tidligere satellitrådgivninger, som var placeret

der ikke har mulighed for at komme til Vollsmose, råd

i flere af de boligsociale områder i samarbejde med hel

givning og vejledning samtidig med at det gode samar

hedsplanerne. Det betyder også noget for det samar

bejde med Borgerservice fortsat udvikles.

bejde, der opstår mellem Den Frie Rådgivning og Bor
gerservice, at det er de samme rådgivere, der kommer
hver gang. Vi har løbende i både 2018 og i starten af

Lene Djurhuus, leder af Borgerservice
”Odense kommunes borgere har i snart mange
år haft stor glæde at Den Frie Rådgivnings tilstedeværelse i Borgerservice. Det har gang på
gang vist sig, at være et godt supplement til de
typer af henvendelser vi har i Borgerservice, og
det er derfor naturligt for borgerne at møde Den
Frie Rådgivning i Borgerservice”.

2019 haft udfordringer med skiftende frivillige, hvorfor
bestyrelsen besluttede, at rådgivningen skulle varetages
af vores praktikanter. I maj og juni sad vores kommu
nikationspraktikant Louise i Borgerservice og fra august
og året ud sad vores praktikant Malak der. Vi har des-

Søren Petersen, Faglig koordinator i Borgerservice
I 2019 havde 118 besøgende i Borgerservice gavn af hjælp fra Den Frie Rådgivning, der fast 1 gang om ugen i tids
rummet fra kl. 12.00 – 14.45 yder hjælp til næsten alt det, som Borgerservice ikke kan hjælpe med. Borgerservice er
en del af Borgenes Hus, og vi har derfor besøg af rigtig mange og mange forskelligartede odenseborgere. Nogle af de
henvendelser vi får, er rettet til andre myndigheder f.eks. borgere der ønsker hjælp til at søge om forlængelse af op
holdstilladelse, hjælp til at udfylde ansøgning om dansk indfødsret eller ønsker hjælp til, at forstå breve sendt fra andre
offentlige myndigheder. Borgerrådgiverne i Borgerservice sætter stor pris på samarbejdet, da det både er til gavn for
borgerne, men også er tilfredsstillende for medarbejderne, at kunne tilbyde yderligere hjælp i huset uden at skulle
sende borgerne andre steder hen.
Første halvdel af 2019 var præget af, at det var svært at få frivillighjælp nok, således at der var en del uger, hvor Den
Frie Rådgivning ikke kunne være tilstede i Borgerservice, og dermed måtte nogle borgere gå forgæves eller henvises til
Fritidsbutikken. Heldigvis er det igen lykkedes at få en fast rådgiver til at hjælpe i Borgerservice. I den forbindelse vil vi
gerne sige særlig tak til Malak, der har været den faste rådgiver hos os det seneste halve års tid.

18

Af Malak Samha,
praktikant

AT SKABE ET NETVÆRK
Jeg har i efteråret 2019 været i praktik i Den Frie Råd

I starten af mit forløb på Borgerservice var det ikke nemt

givning i forbindelse med min kandidatuddannelse i

for brugerne, der henvendte sig, at skelne imellem mig

pædagogik.

som rådgiver i Den Frie Rådgivning, og de ansatte på

I min praktik havde jeg ansvaret for rådgivningen i Den

Borgerservice. Borgerrådgiverne på Borgerservice har

Frie Rådgivnings satellitrådgivningen på Borgerservice.

blandt andet adgang til borgernes oplysninger, hvilket

Min rolle på Borgerservice var anderledes end på kon

vi i Den Frie Rådgivning ikke har. Jeg oplevede flere

toret i Vollsmose. Jeg var den eneste rådgiver fra Den

gange borgere, der træk et nummer til ”Den Frie Råd

Frie Rådgivning i Borgerservice, og det krævede derfor

givning”, uden at være sikker på, om det var hjælp fra

en selvstændig indsats i forbindelse med rådgivningen

Den Frie Rådgivning, de skulle have. Det betød, at jeg

af brugere, der opsøgte rådgivning fra os. Jeg arbejdede

nogle gange var jeg nødt til at viderestille borgeren til

side om side med borgerrådgivere i Borgerservice.

en borgerrådgiver, ligeledes blev borgere viderestillet til

Når man ønsker hjælp hos Den Frie Rådgivning i Borger

mig af borgerrådgiverne, når det var sager, jeg kunne

service, skal man trække et nummer, ligesom man skal,

hjælpe med.

hvis man skal have hjælp af borgerrådgiverne. Når man
trak et nummer til Den Frie Rådgivning, kom man hen til
mig og sad i et lille mødelokale ved siden af skrankerne,

I den periode jeg var i praktik, voksede antallet

hvor borgerrådgiverne står.

af henvendelser, og foreningen blev mere efter

Henvendelserne i Borgerservice var meget lig de sager,

spurgt. Selvom jeg kun var der en gang om ugen,

jeg hjalp med i Vollsmose. Jeg var ikke helt alene, jeg

formåede jeg at etablere et forhold til borger

kunne altid ringe til Sara, hvis jeg havde spørgsmål, og

rådgiverne, og dermed følte jeg mig som en del

hvis Sara ikke var ledig, var de andre på kontoret rig

af fællesskabet på Borgerservice.

tig gode til at vejlede mig igennem for at fuldføre råd
givning på den bedst mulige måde.

Selvom det til tider er en presset hverdag for borger
rådgiverne, var der alligevel plads til small talk, jokes og
latter. Jeg nød at være i Borgerservice, da borgerråd
giverne var meget behagelige og hjælpsomme at ar
bejde side om side med. Jeg kommer helt sikkert til at
savne at være derude.
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DET SIGER BRUGERNE
OM ÅBEN RÅDGIVNING
frivillige, altid
“De har flinke
lpe.”
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Brugerne siger:
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- “Vi er altså bare
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- “ER I? Jeg troede i
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hjælpe mig.”

ke

givingen ik

is råd
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PRIVATØKONOMISK
OPRYDNING - PROP

Af Arif Salam,
PROP koordinator

Privatøkonomisk oprydning er et frivilligt tilbud til alle

at brændeslukke problemet, og ikke er en langsigtede

borgere, der ønsker at få styr på deres privatøkonomi.

løsning. Derfor starter vi meget tidligt i forløbene med

I PROP tilbydes der flere former for økonomisk råd

at vejlede med hjælp-til-selvhjælp teknikker omkring,

givning, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

hvad en langsigtet løsning giver af gode muligheder for

De typiske brugere, der henvender sig til PROP, inddeler

at komme helt ud af gældssituationen.

vi i kategorierne administrationsborgere, gældsramte
PERSONALE

brugere og overbliksforløb.

Der har i 2019 været en del udskiftning på personale
ADMINISTRATIONSBORGERE

fronten. Karina Andersen som i perioden 01.09.2018 –

Dette betyder, at Odense Kommune hjælper med at

31.04.2019 var ansat som projektkoordinator samtidig

betale husleje, vand, varme og elregningen. Når Odense

med at Arif Salam var praktikant i perioden 01.01.2019

Kommune vurderer, at en borger er ved at få styr på sin

- 05.04.2019 i forbindelse med hans studie som Ser

økonomi, og derved selv kan varetage sine regninger,

viceøkonom. Det betød, at PROP havde to fuldtidsmed

stopper Odense Kommune med at administrere borge

arbejdere i første kvartal af 2019, og dermed kunne

rens økonomi. I den forbindelse bliver borgerne henvist

gennemføre mange flere forløb, eftersom der var en

til PROP, hvor vi hjælper borgerne med at sætte deres

god deling af arbejdsopgaver. Efter Karina Andersen

budgetkonto op og få lagt en god struktur i økonomien.

stoppede, overtog Ida Eriksen pr. 01.05.2019 med et
kort overlap.

OVERBLIKSFORLØB

I december gik Ida Eriksen på barsel og Arif Salam blev

Denne type forløb tilbydes til de brugere, der gerne vil

ansat i barselsvikariat med start pr. 01.01.2020. Dette

have gennemgået deres økonomi, og ikke nødvendigvis

betød, at PROP ikke havde en koordinator tilknyttet i en

har gæld. Typisk har det været brugere, der skal overgå

stor del af december.

til pension eller unge, der gerne vil have bedre forståelse
for, hvordan deres økonomi ser ud og få hjælp til opret
telse af et budget med budgetkonto.
GÆLDSRAMTE BRUGERE
Gældsramte brugere er dem, som har mistet det øko
nomiske overblik. Det er typisk for disse brugere, at de
har mange forbrugs- og kviklån. Det er oftest en blan
ding af både offentligt og privat gæld, som er blevet
stiftet. Den største udfordring for denne type brugere
er, at de er meget stressede, og gerne vil have tingene
løst ”her og nu” med afdragsordning, som reelt set ikke
løser deres udfordring, fordi det kun er med til
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DOKUMENTATION OG REGISTRERINGSSYSTEM
Der er sket en forbedring i måden, hvorpå vi journalfører
og registrerer på vores forløb. I starten af 2019 var der
et meget stort fokus på at forbedre dokumentationen

STATISTIK OVER FORLØB

af vores forløb, eftersom der året forinden havde været
en større udfordringer med at dokumentere i vores re

I dette afsnit er der udarbejdet grafer for at synliggøre

gistreringssystem, som er udarbejde i samarbejde med

diverse data omkring vores brugerhenvendelser i PROP

Centic.

for året 2019.I 2019 opstartede vi i alt 48 forløb. 10

Vores registreringssystem har fået tilføjet en helt ny bru

forløb, der er overført fra 2018, indgår i de afsluttede,

gerflade for PROP, og dermed er det blevet nemmere

afbrudte og ej på begyndte forløb.

at journalføre alle møder digitalt. Det er også med til at
mindske fejl og mangler i vores dokumentation.
SAMARBEJDE
I 2019 har vi ikke etableret nye samarbejdspartnere,
men derimod er der blevet brugt tid på at styrke og

ANTAL FORLØB OVERGÅET FRA 2018
ANTAL FORLØB OPSTARTET I 2019
ANTAL FORLØB AFSLUTTET I 2019
ANTAL FORLØB AFBRUDT
ANTAL FORLØB EJ PÅBEGYNDT
ANTAL FORLØBE OVERGÅET TIL 2020

udvikle det samarbejde, vi har med vores nuværen
de samarbejdspartnere. Heriblandt har vi med vores
tilstedeværelse

på

Uddannelsesbasen/praktikbasen

udviklet og tilpasset os i, at give den bedste form for
undervisning til de unge, der er på uddannelsesbasen.
Derudover har vi i løbet af året afholdt undervisning hos
Integrationsafsnittet, som vi vil fortsætte i 2020.
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BRUGERE PÅ BAGGRUND AF NATIONALITET

HENVENDELSER BASERET PÅ POSTNUMRE

I 2019 har vi haft henvendelser fra 12 forskellige oprin

Kigger man på de geografiske placeringer, er der en

delseslande. Den største gruppe udgør danskere med

meget stor spredning henover hele Odense. Vi har en

21 brugerhenvendelser, hvor der er sket en markant

høj lokal henvendelse på 18 brugerhenvendelser fra

stigning på 61,5% i forhold til 2018. Årsagen for denne

borgere i Vollsmose. Derudover har vi en bred geogra

stigning kan skyldes meget mediedækning omkring

fisk spredning henover hele Odense samt henvendelser

gæld og gratis gældsrådgivning, hvor PROP blandt andet

fra det øvrige Fyn.

var med i et indslag på TV2 Fyn og Ugeavisen Odense.

HENVISNINGER TIL PROP

HENVENDELSER BASERET PÅ KØN

I 2019 har vi fået mange henvisninger fra Odense Kom

2019 har haft ligeså stor tilgang af kvindelige bruger

mune, som dækker over mange forskellige områder. Det

henvendelser og ikke ligeså store henvendelser fra

kan være en jobrådgiver eller mentor, som har henvist til

mænd.

Den Frie Rådgivning.
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SASHA,
HJÆLP-TIL-SELVHJÆLP

Af Jess Kjellgren,
kommunikationspraktikant

Sasha er en 28-årig sygeplejerskestuderende, som i de

Gennem PROP forløbet har Sasha fået hjælp og redska

cember 2018 kom i PROP forløb i Den Frie Rådgivning.

ber til bedre at forstå sin egen økonomi. Hun fik indsigt

Sasha ankom via familiesammenføring nogle år tilbage.

i, hvordan man deler sine kontoer op, så ens økonomi

Efter en skilsmisse fra hendes mand stod hun nu selv og

er overskuelig, hvordan man skal forholde sig og betale

skulle tage vare på sin økonomi. Noget hun aldrig havde

regninger fra e-Boks eller i fysisk papirform.

tænkt på, da det havde været hendes eksmands opgave.

En af de ting, Sasha lægger særlig vægt på, er de kræfter,

Hun gik derfor til Odense Kommune i håbet om at kunne

der blev lagt i at lave et budget. Det gav hende det nød

få råd og vejledning til at administrere sin økonomi.

vendige overblik til at overskue, hvor hun skulle starte

Kommunen fortalte hende om muligheden for økono

og slutte, for at få en sund økonomi. Hun giver også

misk rådgivning ved Den Frie Rådgivning, et såkaldt

udtryk for, hvorledes hjælpen i et PROP forløb ikke kun

PROP forløb, hvilket passede Sasha godt, da hun allere

handler om økonomi, men også om meget andet.

de kendte til foreningen, fordi hun havde fået hjælp i
Åben Rådgivning. Det, som gør Sasha til et godt eksem
pel på, hvad PROP kan, er hendes lyst til at hjælpe sig
selv. Hun udtrykker, at hun gerne ville have et forløb ved
PROP, for netop at undgå at blive ved med at komme og

”Det er jo ikke bare øk
onomi hos
PROP, de har søgt fripla
dser for
mine børn og mange an
dre ting.
Jeg kommer også i Åb
en Råd
givning nogle gange, for
di de kan
jo hjælpe med så mange
forskellige
ting. Men jeg er glad for
at PROP
gav mig de rigtige værkt
øjer til selv
at kunne løse de fleste pr
oblemer.”

få hjælp. Hun ville selv have overblik over sin økonomi.
Sasha var fastholdende og var til møder en til to gange
om måneden i et år, og dette har i dag givet pote, siger
hun.

de i et
e
rt
ta
s
g
je
a
”D
idste jeg
PROP forløb, v ordan
hv
ikke engang
regning, i
jeg betalte en
takt med
n
o
k
i
g
je
r
e
g
a
d
har over
min bank og
konomi.”
ø
in
m
r
e
v
o
k
li
b

Vi takker Sasha for at stille op til dette interview, og det
bekræfter os i at hjælp-til-selvhjælp er den bedste vej
igennem ens problemer.
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FRIVILLIGE I DEN
FRIE RÅDGIVNING

Af Anette Jessen Juhler,
formand

I Den Frie Rådgivning er de frivillige vores vigtigste res
source. Det er deres engagement, og de kræfter de læg
ger i deres arbejde, der skaber os som forening, og gør
en forskel for mange mennesker.
De fleste af vores frivillige er enten studerende eller
jobsøgende i alderen 20-30 år. De studerende, der er
frivillige i Åben Rådgivning, kommer som oftest fra
samfundsfaglige og humanistiske uddannelser, hvor det
specielt er socialrådgiveruddannelsen, der er en vigtig
spiller for os. I PROP har de frivillige mere økonomisk
baggrund fra bl.a. finansbachelor og samfundsøkonomi.
Derudover har vi også oplevet flere frivillige fra uddan
nelser, der ikke er så oplagte, som fx fra farmacistudiet.
I disse tilfælde er det oftest tosprogede unge, der gerne
vil hjælpe i situationer de eller deres familier selv har
stået i, mens at de samtidig har mulighed for at bibehol
de deres sprogkompetencer.
Vi kan i slutningen af 2019 tilbyde 12 forskellige sprog,
hvor dansk, arabisk og somalisk er de mest udbredte
sprog i vores rådgivningsaktivitet.

25

I løbet af 2019 har vi oplevet en mangel på frivillige i

Selvom at vi har manglet frivillige i 2019, har der allige

både Åben Rådgivning og i PROP. Specielt i eksamens

vel gennem hele året været 86 personer, der har lavet

perioderne maj-juni og december-januar er det svært

frivilligt arbejde i Den Frie Rådgivning. Her medregnes

at have en sammenhængende vagtplan. Derudover kan

både de frivillige, der er starter i 2019, dem der er star

vi også se en tendens, i længden de frivillige er ved os.

tet før 2019, samt dem der i løbet af året har været fri

Her er den gennemsnitlige tid nedadgående, hvilket vi

villige ved os, men som er stoppet igen. Det er både

bl.a. begrunder med fremtidsreformen, som de stude

frivillige i Åben Rådgivning, PROP, frivillige i bestyrelsen,

rende oplever i højere og højere grad fra deres studier.

hvor der i marts måned ved generalforsamlingen kom

Det betyder, at der er større pres på de studerende for

nye til, mens andre stoppede, og frivillige i arbejdsgrup

at blive hurtigere færdige med deres uddannelser, og

per og udvalg, der er blevet medregnet.

derfor bliver frivilligt arbejde nedprioriteret.
I gennemsnit er vores frivillige i Den Frie Rådgivning i 17
måneder. Det er udregnet fra 2014 indtil 2019. Det tal
viser, at selvom vi har vores frivillige i kortere tid end før,
så har vi også frivillige, der bliver langt tid i foreningen,
måske i forskellige positioner. Vores rådgivningstilbud
har kun åbent i dagstimerne, og derfor kan det være
svært at beholde sit frivilligjob, ved siden af andet arbej
de. I de situationer er det muligt at arbejde frivilligt på
andre måder i foreningen. Dette kan bl.a. være i besty
relsen, der primært mødes om aftenen, eller i fore
ningens udvalg og arbejdsgrupper, der indbyrdes aftaler
mødetidspunkter.
I løbet af 2019 har vi fået 30 nye frivillige fordelt på

Hvis du har lyst til at være frivillig i Den Frie
Rådgivning, så kræver det, at du kan bruge
tre timer om ugen i rådgivning, enten i Åben
Rådgivning eller PROP. Er du interesseret
i bestyrelsesarbejde, kan alle stille op til
bestyrelsen til vores årlige generalforsam
ling i marts. I 2020 vil generalforsamlingen
dog blive afholdt senere på året pga. Corona.
Hvis du er interesseret, kan du rette henven
delse til daglig koordinator Sara Malmos.

Åben Rådgivning, PROP, bestyrelsen og vores udvalg og
arbejdsgrupper. I løbet af året er der dog også 47 frivil
lige, der er stoppet. Af de 47 frivillige der er stoppet, er
de fleste enten stoppet, fordi de har fået arbejde eller
pres på studiet og opstart på studiepraktik. En mind
re flok frivillige er stoppet, da de enten er flyttet fra
Odense eller af private årsager, såsom sygdom. At langt
de fleste af vores frivillige stopper enten pga. arbejde
eller studie, er den præmis vi arbejder med, når det er
den målgrupper, vi har i vores frivillighold.
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ANNA - EN FRIVILLIG
MED FORMÅL

Af Jess Kjellgren,
kommunikationspraktikant

Anna er 21 år og startede hos os sidst på året; i decem
ber 2019. Hun er i gang med sit 2. sabbat år, som hun
bl.a. har brugt på at rejse. Det, at rejse, er for Anna en
vigtig del af, hvem hun er, og hun sætter derfor pris på
mødet med den mangfoldighed, der er til stede i Åben
Rådgivning. På en af hendes rejser var hun bl.a. i Cam
bodia, hvor hun arbejdede som frivillig på en skole.
Skolen fokuserede på engelsk undervisning til børn, der
nødvendigvis ikke havde midlerne til at få den ekstra un
dervisning. Efter hun kom hjem, var hun også frivillig i
en lektiecafe, der støttede 2-sproget børn i lektiehjælp.
Anna blev i sit interview bl.a. spurgt om, hvorfor hun er
frivillig hos Den Frie Rådgivning. Det korte svar må være,

Som rådgiver er Anna en person, der lader empatien

at Anna er glad for mennesker! Hun sætter pris på at

tage en professionel styring. For hende er det vigtigt, at

hjælpe sine medmennesker. For Anna er et andet spæn

de mennesker der kommer ind til hende føler sig hørt.

dende emne for hende, hvordan det danske samfund

Hun vil som rådgiver ikke kun støtte dig i at få sendt

tager imod andre mennesker. Hun ser vores forum som

rigtige dokumenter, men også bidrage med et klap på

et sted, hvor hun som rådgiver kan skabe sig en bredere

skulderen. Anna er bevidst om, at dette er en hårdfin

forståelse for, hvordan vi modtager mennesker fra andre

balance, men synes det er vigtigt, at brugere, der får

lande.

hjælp af hende, føler sig set. De skal kunne få redska
berne til at hjælpe sig selv, men også have lysten til at

I kraft af, at Anna kan betegnes som relativ ny i flokken

kunne komme til Den Frie Rådgivning med andre prob

af frivillige, møder vi hende også med et spørgsmål om,

lemer. Hvis hun kun giver redskaberne, men ikke lysten,

hvad der gør det interessant at være her til daglig. Til

føler hun ikke, at de bliver bedst hjulpet. Hun gør derfor

dette spørgsmål beskriver Anna Den Frie Rådgivning

sit for at være opdateret på de regelsæt, der er sat for

som et åbent sted, hvor både ansatte og frivillige hjæl

diverse sager, men glemmer aldrig mennesket bag. Vi

per hinanden til at udføre et godt stykke arbejde. Hun

er glade for at kunne kalde hende frivillig rådgiver og

synes, at Den Frie Rådgivning altid gør noget ud af at

sætter pris på, at hun tør tage sin omsorgsfulde person

skabe en atmosfære, hvor alle kan lide at være.

lighed med ind i sit arbejde.

”Det har bare altid interesseret mig meget at kunne hjælpe andre mennesker og være i blandt andre mennesker.
Jeg interesserer mig meget for integration, og hele spørgsmålet om, hvordan man etableres bedst i det danske
samfund. Så var det bare meget lige til højrebenet, at skulle være herude. ”
Anna Therkildsen, 2020, 13/2.
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ARRANGEMENTER
FOR DE FRIVILLIGE

Af Lisbeth Jørgensen,
bestyrelsesmedlem og
Anette Jessen Juhler,
formand

I Den Frie Rådgivning går vi meget op i, at de frivillige hele tiden er rustet til de opgaver og krav, der bliver stillet
til dem. For at sikre denne løbende opkvalificering af de frivillige, arbejder foreningens faglige udvalg med at
arrangere faglige arrangementer, som fx fyraftensmøder og introduktionskurser. Derudover holder Den Frie
Rådgivning også faste sociale arrangementer i løbet af året, der skal sikre fastholdelsen af frivillige, samt være
med til at skabe netværk og fællesskab.

SUPERVISION
I 2019 har vi haft ekstra fokus på Supervision til vores
frivillige. Det har vi, fordi vi gennem Odense Kommunes
§18 Udviklingspulje fik midler til at afholde fyraftens
møder omkring supervision. Vi afholdte fire supervi
sionsgange i samarbejde med psykotraumatolog Ziggie
Mai Vesterlund fra Center for Beredskabspsykologi. Det
er vigtigt for os, at vi kan tilbyde supervision til vores
frivillige, da oplevelserne som de kan have i rådgivnin

Billedet her stammer fra fyraftensmødet om supervision.

gen, kan sætte mange tanker og følelser i gang hos dem.
Det er derfor vigtigt, at vores frivillige får sat ord på disse tanker og oplevelser – både for at styrke dem som frivillige
rådgivere, men også for at gøre dem klogere på sig selv som menneske.
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INTRODUKTIONSKURSUS
Introduktionskursus er et obligatorisk grundkursus, alle nye frivillige skal på. Vi afholder ca. introduktionskursus 3
gange årligt. Til introduktionskurset bliver de frivillige præsenteret for emner som rollen som rådgiver, rammesætning
og konflikthåndtering. Det er et arrangement for de frivillige, der skal give dem mulighed for at reflektere over rådgiv
ningen og erfaringsudveksle med de andre deltagere. Til introduktionskurset har vi mulighed for at tage situationer op
fra rådgivningen, som de frivillige har brug for, at vi snakker om, og som måske kan skabe læring for andre frivillige. Det
er derfor et arrangement, der er åbnet for alle vores frivillige, også frivillige der har været i foreningen i længere tid.
FYRAFTENSMØDER

AFTENARRANGEMENTER

Hvert år afholder vi løbende fyraftensmøder, der tager

Hvert år holder vi i Den Frie Rådgivning en sommerfest

emner op, som de frivillige kan arbejde med i rådgivnin

og en julefrokost.

gen. Vi har i de tidligere år afholdt 6-8 fyraftensmøder i

Sommerfesten blev i 2019 holdt sammen med medar

løbet af et år, men grundet det store fokus på supervi

bejderne fra Camp U, hvilket er fritidsvejledere, ung

sion, har vi i 2019 afholdt to fyraftensmøder ud over. Vi

domsmedarbejdere og andre, der har sin daglige gang

vil rigtig gerne give vores frivillige løbende opkvalificer

i huset.

ing i forskellige emner, men det er også en balancegang,

Til sommerfesten blev der budt velkommen med

så de ikke bliver mættet af arrangementer udover de

velkomstbowle, og der blev tændt op i grillen. Medar

almindelige rådgivningstimer.

bejdere og frivillige i Den Frie Rådgivning samlede sig

Årets første fyraftensmøde handlede om SKAT, hvilket

om forskellige brætspil, hvor sammenhold og paratvid

er et emne, som vi tager op hvert år, da der kommer

en blev testet.

mange spørgsmål omkring SKAT i både Åben Rådgivning

Til julefrokosten blev året sluttet af med forskellige sam

og PROP. Årets andet fyraftensmøde handlede om nye

arbejdsøvelser, og i bedste julestil blev der spist dejlig

vedtagelser i udlændingeloven, hvor vi havde fokus

mad, mandlen blev fundet i risalamanden og den store

på hjemsendelse og midlertidighed. Vi forsøger hele

pakkeleg inviterede til grin, leg og fællesskab.

tiden at holde vores frivillige ajour med nye regler og

For Den Frie Rådgivning er det vigtigt med denne type

lovgivning.

af arrangementer, hvor vi mødes i en anden sammen
hæng og med mange af dem, man ellers ikke ser, da de
frivillige har vagter på forskellige tidspunkter. Sammen
holdet er stærkt, og stemningen er altid god, når vores
frivillige mødes til sociale arrangementer.

Oplæg om L140 i Udlændingeloven ved Line Trappehave fra DFH
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STUDIETUR TIL AARHUS
Årets studietur 2019 gik til Aarhus. Vi startede dagen

historie fra stenalderen til middelalderen i smukke

med morgenmad i Odense, inden turen gik med bus

omgivelser. Inden turen gik hjem, blev der hygget, slap

mod Gellerupparken. Her fik vi en rundvisning og snak

pet af og spist hjemmebagt kage til tonerne af kurdisk

om hvilke tiltag og nedrivninger, der er foretaget, og

musik spillet af vores frivillige rådgiver Ahmed.

dette gav os en idé om, hvad der i de kommende år ven
ter Vollsmose.
Tidligere medarbejder i Den Frie Rådgivning, Solveig,
arbejder i området, og kunne samtidig vise os rundt
på sin arbejdsplads, hvor hun arbejder med inklusion
og udvikling i det kafferisteri, som Europa har åbnet
i Gellerup Parken. Et projekt der er med til at løfte
og fremme lokalsamfundet. Frokosten blev spist hos
iværksætterkvinderne fra Somali Foods, hvorefter turen
gik til Moesgaard Museum, hvor den stod på Danmarks-
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FRIVILLIGGALLA
Odense Kommune arrangerer hvert år frivilliggalla, der afholdes i forbindelse med frivilligfredag, som er
hele Danmarks festdag for frivillighed. Arrangementet blev i 2019 afholdt på Posten sidste fredag i sep
tember. Som nominerede til prisen Holdspilleren var det oplagt at lave et socialt event, hvor de frivillige og
medarbejdere der havde lyst, kunne deltage. Det fine tøj blev fundet frem til aftenen, der ud over flotte
priser og nomineringer, bestod af dejlig mad og god stemning. Til stor glæde vandt Den Frie Rådgivning
prisen, Holdspilleren, med følgende ord ”Den Frie Rådgivning vandt Holdspilleren på baggrund af deres
konstruktive samarbejde med blandt andet Odense Kommune. De bidrager til en større forståelse mellem
kommune og civilsamfund, hvilket er værdifuldt for alle parter”.
Vi vil igen gerne sige tusind tak for den fine pris. Med prisen Holdspilleren fulgte et fint kunstværk fra
Odense Værkstederne samt er præmie på 5.000 kr. fra Odense Cityforening. Vi havde en klar ide om, at
pengene skulle bruges til at forkæle vores frivillige, da de er grunden til, at vi kan vinde en så fin pris. Derfor
har alle frivillige i løbet af efteråret 2019 fået et termokrus, med Den Frie Rådgivnings logo på. Vi har nydt
at give de frivillige en lille ekstra ting, og har modtaget stor begejstring for gaven, som vi også ser blive
brugt, når de frivillige kommer på deres vagt.

Billede fra overrækkelse af HOLDSPILLEREN 2019
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AKTIVITETER UD
AF HUSET
14.01.19

Oplæg for FAMKO om Den Frie Rådgivning, herunder hvordan de kan henvise brugere til os

04.02.19

Deltagelse ved undervisningsdag for projektet, ’Sammen om Sundhed’. Oplæg med overskrif
ten, ’Organisering af frivilligt arbejde’

26.02.19

Undervisning af ergoterapeuter på UCL. Tema: frivillighed og brugerinddragelse

27.02.19

Undervisning om privatøkonomi af kvinder med flygtninge- og familiesammenføringsbaggrund
ved Integrationsafsnittet, Odense Kommune

28.02.19

Oplæg for Beskæftigelses- og Socialudvalget, Odense Kommune

01.03.19

Oplæg om Den Frie Rådgivning for frivillighedsambassadører i Odense Kommunes Børne- og
Ungeforvaltning

29.03.19

Deltog på Det Regionale Netværk arrangeret af Udlændingestyrelsen

24.04.19

Deltog i Paneldebat afholdt af Socialrådgiverforeningen

26.04.19

Temadag om frivilligt socialt arbejde på UCL

03.05.19

Oplæg for socialrådgiverstuderende om Den Frie Rådgivnings arbejde og hvordan vi arbejder
med hjælp-til-selvhjælp

05.07.19

Oplæg for studerende på pædagogisk assistent om DFRs arbejde

04.09.19

Oplæg for Integrationsafsnittet omkring PROP

11.09.19

Deltagelse i modtagernetværket

13.09.19

Oplæg for Ergoterapeuterne på UCL

27.09.19

FrivilligGalla

30.09.19

Deltog i studiestartsmesse på Erhvervsakadamiet

12.11.19

Temadag om frivilligt socialt arbejde på UCL

19.11.19

Oplæg om måden vi yder hjælp-til-selvhjælp i forbindelse med selvhjælpsdag arrangeret af Fri
villigcenter Odense

27.11.19

Oplæg for socialrådgivere og administrationsbachelor studerende

28.11.19

Oplæg for studerende på SDU
Oplæg for Uddannelsesbasen hver tredje uge i forbindelse med PROP
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MEDARBEJDERE PÅ
KONTORET 2019
KOORDINATOR

Sara,
daglig koordinator

Ida,
barselsvikar for daglig
kordinator, dernæst
PROP-koordinator

Karina,
PROP-koordinator

PRAKTIKANTER

Jane, Adminstrations
praktikant

Louise, kommunikations
praktikant

Arif, praktikant

VIRKSOMHEDSPRAKTIKANTER

Fahia, virksomheds
praktikant

Soad, virksomheds
praktikant
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Malak, praktikant

DEN FRIE RÅDGIVNING ER
BLEVET GDPR-OPDATERET!

Af Casper Petersen,
bestyrelsesmedlem

De sidste par år har vi i Den Frie Rådgivning arbejdet ihærdigt på at leve op til EU’s persondataforordning, også kendt
som GDPR. GDPR er et regelsæt, som skal sikre, at EU borgeres persondata bliver håndteret korrekt og sikkert. Den nye
forordning stiller krav til, hvordan organisationer – offentlige, private såvel som frivillige organisationer – behandler
individers personlige oplysninger. Den nye lovgivning gælder også for Den Frie Rådgivning.
Vi behandler hver dag personlige og fortrolige oplysninger fra vores brugere, ligesom vi opbevarer personlige oplys
ninger om vores frivillige og ansatte. Som en frivillig rådgivning har det stor betydning for os, at vores brugere føler sig
trygge ved at betro os deres problemstillinger, som ofte kan være følsomme. Fortrolighed omkring personlige oplys
ninger har derfor altid været højt prioriteret i foreningen. I forbindelse med de nye GDPR-krav har vi lavet en række
tiltag ift. hvordan vi arbejder med persondata.
GDPR-arbejdet har, med tråde ud i hele foreningens
virke, været et omfattende stykke arbejde med mange
organisatoriske, tekniske og sikkerhedsmæssige over
vejelser.
Vi glæder os dog over de positive konsekvenser, de har
bragt med sig. Ud over den øgede sikkerhed og klarhed
omkring data-håndtering, nævnt ovenfor, har arbej
det også haft en række sidegevinster. Fx har arbejdet
medført klarer rammer for rådgiverorlov, -inaktivitet og
ophør.
De klarer rammer skaber bedre grundlag for dialog om
kring frivilliges tilknytning og behovet for genoplæring,
hvilket er med til at sikre en kontinuerlig kvalitet i vores
rådgivningsarbejde.
Vi vil gerne slutte af med at takke alle dem, som gen
nem sparring, spørgsmål og svar på samme har hjulpet
os med at blive GDPR-opdateret!
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Nogle af tiltagene styrker sikkerheden omkring vores
behandling af personlige oplysninger, andre skaber
mere klarhed over, hvilke oplysninger vi håndterer,
hvorfor og hvordan vi håndterer dem. Nogle af dem
vil vi fortælle nærmere om nedenfor.

KLARER RETNINGSLINJER OG PROCEDURER

PERSONLIGE RÅDGIVERKONTI

Vi er klar over, at brugerne i rådgivningsmødet

Igennem de seneste år har vi opdateret vores

viser os enorm tiltro ved at fortælle os deres

sytemer og erhvervet os nye, som tillader, at alle

historier. Den tiltro viser vi nu bedre, hvordan vi

rådgivere nu har et personligt login til registre

lever op til. Som en del af GDPR-indsatsen har vi

ringssystem, e-mail-konto og vagtsystem, der er

nu dokumenteret, hvordan vi håndterer data i en

aktiv så længe, den frivillige er rådgiver i Den Frie

Persondata-politik og en række interne procedur

Rådgivning. De individualiserede login gør det

er og retningslinjer. De er alle med til at skbe klar

muligt at kontrollere adgangen til vores system

hed og opmærksomhed omkring håndteringen

er bedre, når rådgivere stopper. For de frivillige

af personoplysninger hos både frivillige, brugere

betyder de personlige konti også en mulighed for

og ansatte. Persondata-politikken kan findes på

online at booke og bytte vagter i vores vagtsytem.

foreningens hjemmeside. Den beskriver, hvilke

De personlige rådgivermails gør det videre muligt

oplysninger vi håndterer, hvorfor og hvordan.

at tilbyde brugere, at scanne deres dokument
er sikkert og herigennem downloade på vores
computere og herefter sende det sikkert via
vbrugerens e-Boks.

BRUGERINSIGT OG ACCEPT
Åbenhed omkring håndtering af data har altid været vigtig i rådgivningssituationen. Med en opdatering af vores
registreringssystem og rådgivningsprocedure er denne åbenhed nu blevet endnu mere synlig. Ved første møde
med Den Frie Rådgivning oplyses brugere om vores håndtering af oplysninger, og de bliver bedt om tilladelse til,
at vi registrerer oplysninger om dem. Tilladelsen bliver registreret i systemet sammen med oplysningerne om
sagen.
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UDVIKLINGEN SET UD
FRA EN FRIVILLIGES
PERSPEKTIV

Af Marlene Hannibal,
bestyrelsesmedlem

Miriam startede i 2017 som frivillig i Cykelskolen for Kvinder. Meget hurtigt blev hun dog også frivillig
i Åben Rådgivning, hvor hun nu har været frivillig i 2 år og indtrådt i arbejdsgrupperne Frivillighåndte
ring og Rådgivningsudvalget. Derudover er hun også suppleant i bestyrelsen. Med to faste vagter om
ugen i Åben Rådgivningen og sin rolle i bestyrelsen har hun et godt indblik i, hvad der sker i Den Frie
Rådgivning, og hvilken udvikling vi har gennemgået de sidste to år.
HVORDAN HAR DET VÆRET FOR DIG AT VÆRE FRIVILLIG I DEN FRIE RÅDGIVNING?
I de to år jeg har været frivillig, har jeg lært at rumme, hvor mange forskellige måder, man kan være frivillig på – nogle
kommer fordi de er studerende og gerne vil afprøve deres faglighed i det virkelige liv og andre kommer for det sociale
og fællesskabet. Selv har jeg lært rigtig meget og tilegnet mig rigtig meget viden omkring integration ved at være råd
giver, og hvordan en frivilligforening er organiseret og arbejder i min rolle som suppleant i bestyrelsen, og de arbejds
grupper jeg er med i. Det arbejde har været så stor inspiration for mig, at jeg sammen med to andre har dannet en
forening om statsborgerskab - Fair Statsborgerskab! Især tilgangen og den måde vi arbejder med hjælp-til-selvhjælp,
er noget, jeg har taget til mig og er begyndt at bruge i mit andet frivillige arbejde, som koordinator for dansk- og en
gelsktræning i Vollsmose Bibliotek.
HVAD HAR VÆRET GODT?
En rigtig god udvikling er, at
vi har fået etableret et godt
venteværelse til brugerne,
og efter vi er flyttet, så har
screener også fået sit eget
rum. Det giver mere ro for
screeneren til at få spurgt
ind til brugeren, og det, de
skal have hjælp til. Samtidig
kan brugeren, der indimel
lem er frustreret og ivrig
efter hjælp, og den frivillige,
som er i gang med at skrive
og afslutte en opgave, ikke
forstyrre hinanden.

Bestyrelsesmøde i februar 2019
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Den frivillige har brug for ro til at afslutte og gøre klar til den næste bruger. Og så har vi en rigtig god og engageret
bestyrelse. Den er meget aktiv og lavet et kæmpe stort arbejde i forhold til fx GDPR, faglig udvikling, supervision osv.
Jeg synes, flere frivillige burde komme med til et bestyrelsesmøde, så de kan se, hvordan bestyrelsen arbejder, og hvor
engageret de er.
HVAD HAR VÆRET EN UDFORDRING?
Desværre er vi for tiden udfordrede med at få frivillige
til Den Frie Rådgivning, men efterspørgslen efter vores
hjælp bliver ikke mindre. Der er generelt en stor efter
spørgsel efter frivillige, og vi er også ramt. Vi er så hel
dige at have mange frivillige, der er studerende, men det
gør os desværre også sårbare i eksamensperioderne, og
når de stopper med at studere, skal de videre i deres
arbejdsliv. En anden udfordring, synes jeg, er den store
udskiftning af screener. En screener er den, der tager
imod brugerne, spørger ind til brugerens behov for
hjælp, har styr på, hvilke frivillige der står til rådighed,
er den som den frivillige kan gå til, hvis de har nogle
spørgsmål osv. Det er svært at nå at sætte sig ind i alt
dette på kort tid. En fast screener vil være rigtig godt og
skabe mere genkendelighed og tryghed for de frivillige

På billedet ses Miriam i midten, sammen med formanden Anette
Juhler og tidligere screener Jane

og brugerne.

HVORDAN SER DU UDVIKLINGEN I DEN FRIE RÅDGIVNING I DE TO ÅR, DU HAR VÆRET FRIVILLIG?
Mens jeg har været frivillig, kan jeg se, at vores samarbejdspartnere virkelig har fået øjnene op for os – vi er fx nu kom
met på Odense Kommunes hjemmeside, hvor de henviser direkte til os. Det er rigtig godt, og vi er glade for at vores
arbejde anerkendes, både af vores samarbejdspartnere og de borgere vi er med til at hjælpe. Fordi vores samarbejds
partnere henviser direkte til os, og vi er blevet mere synlige, så bliver der også stillet store forventninger til vores ar
bejde og viden.
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AFSLUTTENDE ORD
OG ET KIG IND I 2020

Af Anette Jessen Juhler,
formand

2019 har været et udviklingsrigt år, hvor vi har nået mange mål og resultater, som vi i foreningen kan være stolte
af. Men 2019 har også været et hårdt år, hvis man kigger på bemandingen både blandt frivillige specielt i PROP
og på kontoret. Vi har manglet flere hænder i hverdagen, rekrutteringen af frivillige har været svær og kontoret
har løbet stærkt. Men allerede i de første par måneder af 2020 er denne tendens vendt. Vi har startet året med
to faste praktikanter på kontoret, som er ved os til og med juni. I PROP er der i løbet af de første to måneder
startet 10 nye frivillige, der er oplært og klar til at tage forløb. Derved har den ekstra fokus på rekruttering af
frivillige hjulpet, og de næste par måneder ser rigtig godt ud i forhold til bemandingen.
I 2020 vil arbejdet med at sikre PROP i fremtiden være

I vores optimering af rammerne for brugerne vil vi i

på dagsordenen. PROP er finansieret af en to-årig be

foråret også arbejde med vores venteværelse. Vores

villing, der løber til august 2020. Vi vil derfor have stor

kommunikationspraktikant Jess studerer interkulturel

fokus på at søge en ny bevilling, der kan gøre, at vi kan

pædagogik ved siden af sin praktikplads i Den Frie Råd

fortsætte med at rådgive brugere med økonomiske

givning. Han er i foråret i gang med at skrive sin bache

problemer. Derfor vil foråret i PROP gå med at søge

loropgave, hvor han vil undersøge rammerne i vores

Socialstyrelsens reservepulje, som vi i foreningen kryd

venteværelse. Vi håber, at det vil resultere i nogle kon

ser fingre for at få bevilliget. Der er blevet nedsat en

krete tiltag, der kan forbedre den ventetid, som bru

arbejdsgruppe, der skal fungere som sparringspartner

gerne kan have før deres rådgivning starter.

for vores PROP-koordinator Arif, når ansøgningen skal
skrives. Det er en afgørende bevillig, der har stor betyd
ning for PROP som aktivitet, men også hele foreningen
som rådgivningstilbud, derfor vil hele forløbet have stor
fokus fra bestyrelsen i løbet af 2020.
Vi arbejder altid på at optimere vores rådgivning og
rammerne, så de passer til vores brugers og frivilliges
behov. Det vil i 2020 betyde, at man i en forsøgsperiode
vil have mulighed for tidsbestilling i Åben Rådgivning.
Tidsbestilling har altid være meget efterspurgt, men på
baggrund af ressourcer og koordinering har det ikke
været noget, vi har kunne tilbyde. Vi vil i foråret 2020
åbne op for tidsbestilling, prøve det af og derved un
dersøge, om det er en mulighed for os, som en ekstra
rådgivningsmulighed vi kan tilbyde. Vi glæder os meget
til at se, hvordan forsøgsperioden vil forløbe.
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Fokusset på hjælp-til-selvhjælp i rådgivningen er et kontinuerligt udviklingspunkt
i Den Frie Rådgivnings arbejde. Det er derfor også et emne, som Rådgivningsudval
get arbejder meget med. I løbet af 2020 vil én uge i hver måned blive dedikeret som
hjælp-til-selvhjælpsuge. I denne uge vil vi have ekstra fokus på emnet, og give de frivil
lige forskellige opgaver, der hele tiden skal gøre dem mere bevidste omkring hjælp-tilselvhjælp. Vi ønsker at øge fokusset på hjælp-til-selvhjælp, så de frivillige i højere grad
er bevidste omkring den rådgivning, de yder. Dvs. at de bevidst tager et valg i forhold
til hvilken form for hjælp-til-selvhjælp de yder til den enkelte bruger.
En ting der er oppe i tiden er Verdensmål, og det er selvfølgelig også noget, vi arbej
der med i Den Frie Rådgivning. Derfor har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der
skal arbejde med at kortlægge, hvilke verdensmål vi som foreningen allerede arbejder
med. Vi vil derfor i løbet af 2020 skrive verdensmål ind i vores strategi.

For bestyrelsen vil 2020 blive et år, hvor vi vil arbejde med vores overordnede strategi. I det arbejde skal vi se
mere på vores vision, mission og værdier, og sikre os, at de følger med i den udvikling, som rådgivningen også
har. Derudover vil vi arbejde med en mere langtidssigtet strategi, og forsøge at se Den Frie Rådgivning 3, 4 eller
5 år ud i fremtiden. Indtil nu har vi været vant til at søge bevilliger for 1 år af gangen, men vi ser en ændring i
denne struktur, og derfor skal vi til at søge finansiering for flere år. Det betyder, at vi i højere grad end før, skal
se langsigtet på foreningen og de mål vi sætter os, for at kunne skrive nogle realistiske ansøgninger. Den nye
bestyrelse skal derfor være klar til at tage fremtidsbrillerne på, og være klar på udvikling, strategi og visioner.
Med disse ord vil Den Frie Rådgivning sige tusind tak for 2019, og vi glæder os til alt, hvad 2020 vil bringe.
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