Status på handleplan for det frivillige sociale område 2017-2019

Styrket frivilligkoordinering
Indsats/aktivitet
Opstartmøde i den tværgående gruppe med henblik på vidensdeling og udvikling af
samspillet med aktører på det
frivillige område.

Samarbejdsguide med værktøjer til organisering, rekruttering, mobilisering, fastholdelse og ledelse af frivillige.
Samarbejdsguiden er kommunikeret ud til de relevante ledere og medarbejdere f.eks.
på møder.

Formål
Formålet er at styrke medarbejderes og lederes viden
om frivilligkoordinering og
samarbejde med frivillige
foreninger og aktive borgere
for derigennem at skabe
grundlag for øget samarbejde og involvering af frivillige
på social- og sundhedsområdet.
Målene er, dels at medarbejdere fra forskellige afdelinger kan dele erfaringer med
at samarbejde med frivillige
foreninger og aktive borgere,
dels at udbrede de gode erfaringer på tværs af institutioner og tilbud.

Aktører
Aktivitetsmedarbejder på
plejehjem

Tidsplan
2017-2018

Medarbejder i Socialpsykiatrien
Koordinator i Rødovre Frivilligcenter
Evt. Kultur- og Fritidskonsulenter
Sekretariatet i SOC

Status
Der er ikke oprettet en gruppe på tværs af forvaltningen, da flere af de medarbejdere der deltog på uddannelsen har skiftet arbejde eller jobfunktion.
Der er i stedet holdt møde med repræsentanter fra ældreområdet (plejehjemmenes aktivitetsmedarbejdere) med fokus på at udvikle samarbejdet med frivillige på dette område. Ældreområdet er udvalgt til en
start, fordi det på social- og sundhedsområdet særligt er plejehjemmene, der har gode erfaringer med at
samarbejde med frivillige.
Plejehjemmene samarbejder primært med deres ’husforeninger’, men har flere idéer til nye aktiviteter,
hvor frivillige kunne spille en rolle. Der tænkes i at åbne ældrecentrene op og skabe forbindelser ud i det lokalområde, hvor de er placeret, samt i at invitere lokalområdet ind i på ældrecentret. Det handler eksempelvis om samarbejder med nærliggende daginstitutioner og kirker.

Der er desuden udviklet en samarbejdsguide, der indeholder værktøjer til organisering, rekruttering, mobilisering og fastholdelse af frivillige. Guiden er udviklet med sigte på at give Rødovre Kommunes tilbud inspiration i arbejdet med frivillige.
Som et resultat af et ’Sammen med Borgeren’ projekt er der etableret et samarbejde mellem Ældrecenter
Broparken, botilbuddet Slotsherrens Vænge og Rødovre Frivilligcenter om at afholde fælles arrangementer
for områdets beboere. Der er afholdt loppemarked og juletræsfest. Det vil på sigt være oplagt at koble frivillige på planlægning og afvikling af fællesarrangementerne.

Fremtidens frivillige sociale foreningslandskab i Rødovre
Indsats/aktivitet
Fremtidsværksted i samarbejde med Rødovre Frivilligcenter, faciliteret af en ekstern
konsulent.

Formål
Formålet er at sætte fokus
på, hvordan vi som kommune også i fremtiden skaber
gode rammer for de frivillige
sociale foreninger.

Aktører
Rødovre Frivilligcenter.
Sekretariatet i SOC

Tidsplan
2018-2019

Målet er at have en dialog
om fremtidens frivillige sociale foreningslandskab i Rødovre og at få input til, hvordan frivillige og kommune
kan forholde sig til udviklingen på frivillighedsområdet.
Dialogen kan desuden give
inspiration til nye indsatser
på området.

Status
Der er afholdt en idéworkshop den 3. oktober 2019. Der deltog ca. 35 medlemmer fra de frivillige foreninger.
På workshoppen var der oplæg om de tendenser, som de frivillige foreninger bør være opmærksomme på.
Deltagerne drøftede prioriteringer inden for frivillighedsområdet, og de forholdt sig til idéer om
mangfoldighed og samarbejde.
Derudover blev der udviklet idéer til, hvordan der kan skabes plads til flere i de frivillige fællesskaber. Her
blev der eksempelvis peget på et behov for kompetenceudvikling blandt de frivillige i forhold til at kunne
inkludere og rumme flere mennesker med sociale udfordringer i foreningerne.

Foreningernes udfordring med at rekruttere nye frivillige blev også drøftet, og der blev stillet forslag om at
udvikle samarbejdet mellem foreninger og boligforeninger i alle kommunens almene boligområder, samt at
få skabt flere og tættere forbindelser mellem erhvervslivet og de frivillige, sociale foreninger. Dette input
tænkes ind i den kommende handleplan på området.

Det skal være nemt at søge om tilskud
Indsats/aktivitet
Udsende spørgeskema og bearbejde data.
Tilbagemelding til de frivillige
sociale foreninger om resultater og tilpasninger/ændringer.

Formål
Formålet er at sikre, at det er
nemt og enkelt for de frivillige sociale foreninger at ansøge om og administrere §
18 og § 79 midler.
Målet er at vurdere, om der
er behov for at tilpasse kriterier og procedure for ansøgning samt administration af §
18 og § 79 midler.

Aktører
De frivillige sociale foreninger

Tidsplan
2018-2019

Evt. Rødovre Frivilligcenter
Sekretariatet i SOC

Status
Efter handleplanens vedtagelse blev det besluttet, at Rødovre Kommune skulle implementere en digital
indgang til kommunen, Forenings- og Fritidsportalen, der blandt andet skulle give de frivillige sociale foreninger mulighed for ansøge om tilskud digitalt.
Det medfører en gennemgribende ændring af ansøgningsproceduren, og af den grund er det ikke relevant
at evaluere den nuværende procedure med fokus på forbedringer.
Det er muligt for de frivillige sociale foreninger at ansøge digitalt om tilskud i 2020. Social- og Sundhedsforvaltningen vil følge op på, at det som tiltænkt er nemt og enkelt at søge om tilskud. Det vil dog fortsat være
muligt for de foreninger, der ikke kan ansøge digitalt, at sende eller aflevere et ansøgningsskema i Socialog Sundhedsforvaltningens sekretariat.

Bedre adgang til de frivillige sociale foreninger
Indsats/aktivitet
Spot på indsatsen ved Rødovre Kommunes arrangementer
for de frivillige foreninger
f.eks. netværksaftenen.

Formål
Formålet er at sætte en
dagsorden om ”flere og mere rummelige fællesskaber” i
Rødovre.

Aktører
Rødovre Kommunes Udsatteråd
Rødovre Kommunes Handicapråd

Tidsplan
2017-2018

Møde med Udsatterådet,
Handicaprådet og Rødovre
Frivilligcenter om en fælles opfordring til foreningerne evt. i
form af et dialogmøde om
emnet.

Flere mennesker med udfordringer skal kende til mulighederne for frivilligt socialt
arbejde, og flere skal være
en del af de frivillige sociale
fællesskaber.

Rødovre Frivilligcenter
Evt. IF Espelunden
Sekretariatet i SOC

Udsatterådet og Handicaprådet oplyser deres målgrupper
om muligheden for frivilligt
socialt arbejde i Rødovres foreninger, så flere kan blive en
del af foreningslivets fællesskaber. Det kan f.eks. ske ved
at støtte op om at udbrede
Den Sociale Vejviser.
Evt. inspirationsmøde med IF
Espelunden (IFEL) om foreningens erfaringer med at skabe
rammer, så alle børn kan være med, samt med at hjælpe
foreningslivet til at inkludere
børn med særlige behov i fællesskabet.
Status
Der er sat spot på indsatsen ved Rødovre Kommunes forskellige arrangementer som netværksaften og forårskonference, hvor temaet blandt andet har været, hvordan vi bedre kan integrere udsatte borgere i Rødovres frivillige fællesskaber.
Der er holdt møde med repræsentanter fra Rødovre Kommunes Handicapråd og Udsatteråd samt koordinator i Rødovre Frivilligcenter, hvor det blev drøftet, hvordan vi konkret kan gribe udfordringen an. Der har ikke været afholdt et særskilt møde med IFEL specialsport, der har erfaring med at brobygge til det almene
foreningsliv, da repræsentanten fra handicaprådet også er aktiv i IFEL. Det er aftalt, at gruppen i fællesskab
arbejder videre med at udvikle en vifte af indsatser, der kan inspirere og hjælpe foreningerne med at skabe
nemmere adgang for mennesker med særlige behov. Dette arbejde er igangsat og pågår resten af 2019.
Vi har også haft fokus rummelighedsdagsordenen ved en idéworkshop for de frivillige sociale foreninger
den 3. oktober (se indsats vedr. ’Fremtidens frivillige sociale foreningslandskab’ for nærmere beskrivelse).

Støtte til Rødovre Frivilligcenters arbejde med at synliggøre

tilbuddet om selvhjælpsgrupper
Indsats/aktiviteter
Forvaltningen holder møde
med Rødovre Frivilligcenter
om hvilke aktiviteter, der kan
gennemføres for at synliggøre
selvhjælpsgrupperne.

Formål
Formålet er i samarbejde
med Rødovre Frivilligcenter
at synliggøre selvhjælpsgrupperne, så flere mennesker
med behovet kan få glæde af
tilbuddet.

Aktører
Rødovre Frivilligcenter
Sekretariatet SOC

Tidsplan
2017-2018

Målet er, at flere deltager i
selvhjælpsgrupperne.
Status
Der er holdt flere møder med Rødovre Frivilligcenter om mulighederne for at styrke tilbuddet om selvhjælp. Her er det besluttet, at ansatte en projektkoordinator, der blandt andet skal have fokus på at udvikle
tilbuddet. Der er sket pr. 1. august 2019.
Pt. har Frivilligcentret tre selvhjælpsgrupper med pårørende til demente og en gruppe med stressramte,
som lukker midlertidigt ned, fordi der ikke er nok tilgang til gruppen, og gruppelederen ønsker at fratræde.
Gruppen for personer ramt af angst og depression lukker permanent ned på grund af for lille tilgang.
Frivilligcentret samarbejder med Rødovre Kommunes demenskoordinator om selvhjælpsgrupperne på demensområdet. Samarbejdet består i, at demenskoordinatoren henviser pårørende til Frivilligcentrets selvhjælpsgrupper, når det kommunale tilbud til pårørende afsluttes. Derudover holder koordinatoren møde
med de frivillige gruppeledere ca. hver anden måned.

