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FRVILLIGCENTER & SELVHJÆLP
FAABORG-MIDTFYN

Online Banko for alle borgere i
kommunen – vi gør det igen!
PROJEKTLEDER CAMILLA ELLEGAARD

Bankopose som deltagerne henter inden
spillet sættes i gang (Foto: Camilla Ellegaard).

Guldhøj og Guldfuglen (Foto: Anne Sandgaard).

Velkommen til juni 2020 udgaven af Frivilligcenterets nyhedsbrev.
Som alle andre har vi selvfølgelig været
ramt at Corona nedlukning og de konsekvenser det har ført med sig. Vi er heldigvis alle raske og er nu genåbnet med de
restriktioner der nu engang er.

Corona-tider……
Frivilligcenteret var lukket for offentligheden i 8 uger. Vi brugte bl.a. tiden på at
finde løsninger på hvordan foreningslivet
kan fungere alternativt. Hvad gør vi alle
fremover?
Vores egne erfaringer er, at det sagtens
kan lade sig gøre at holde møde via en digital platform. Vi har deltaget i div. møder og webinar og dette har fungeret ganske fint. Men… og der er et stort men, det
er ikke, og vil aldrig blive, det samme
som at mødes i virkeligheden. Det er
svært at overføre til den måde hvorpå foreningslivet traditionelt har fungeret. Foreningslivet kunne tænkes ind i et anderledes koncept, udendørs mødesteder er en
mulighed. Vi ved godt det kan være vanskeligt at praktisere, og vi modtager meget gerne jeres gode ideer og tanker om,
hvordan vi alle kan mødes fremadrettet i
trygge og sikre omgivelser.
Vi har temaet med i nyhedsbrevet til efteråret.

BANKO for alle
Under nedlukningen lod vi os inspirere af
andre gode initiativer. Blandt andet konceptet om online banko på Facebook som
løb af stablen d. 2. juni. Vi havde godt 30
tilmeldinger og en masse gevinster fra lokale forretninger i Ringe.
Tusind tak for det store engagement og tilslutning fra både forretninger og borgere.
Vi må sige, at det var en succes – som vi
meget gerne vil gentage!

Alle de skønne gevinster som lokale
forretninger og virksomhed bidrog
med (Foto: Camilla Ellegaard).

Vores næste banko arrangement er den
25 juni kl. 19.30. Dette foregår live fra vores Facebook-side frivilligmidtfyn. Tjek
vores Facebook og se hvordan du tilmelder
dig. Eller ring til os. Så skal vi nok guide
til hvordan det foregår. Har du lyst til at
sidde sammen med andre, så har vi plads
til 15 deltagere i aulaen på Guldhøj. Det er
først til mølle-princippet.
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Nyt fra Frivilligcenteret
Pårørendestøtte
Vi aflyste arrangementet tilbage i marts. Vi håber at kan indbyde til infoaften
omkring dette i efteråret.
Persondata GDPR-loven
Vi havde ligeledes arrangeret et fyraftensmøde tilbage i maj måned omkring
GDPR-loven
Vi ved fra egen erfaring, hvor svært det kan være at finde rundt i lovgivningen
om persondata. Vi ønsker at klæde jer foreninger bedre på til denne opgave og
håber, at vi kan indbyde til fyraftensmøde omkring emnet senere på året.
Frivillig fredag
Traditionen tro er det frivillig fredag den sidste fredag i september måned, dvs.
den 25.09.20.
Hvordan dagen skal fejres ved vi i skrivende stund ikke. Vi har mange gode ideer
til fejring af frivilligheden og planlægger mere specifikt efter sommerferien.
Men sæt gerne kryds den 25.09.20.

Få råd og vejledning!
Vidste du, at Frivilligcentret er et
sted hvor alle sociale- og patientforeninger kan henvende sig og få
sparring, rådgivning og hjælp?
I kan altid ringe eller komme forbi
vores sekretariat mandag til torsdag i tidsrummet kl. 10-15. Ring
gerne og få en aftale hvis henvendelsen drejer sig om en lidt større
opgave. Så er vi sikker på vi har
afsat tiden til det.

Selvhjælp- og netværksgrupper - Ungegruppe
Vores ungegruppe har eksisteret i et års tid, og gruppen optager ikke nye deltagere lige nu. Vi har fået en del henvendelser fra unge der gerne vil være med i en
ny gruppe, og vi håber meget at kunne starte en op i august. Så hvis I har kendskab til unge mellem 18 og 25 år der kunne profitere af et fællesskab i en ungegruppe, er de meget velkomne til at henvende sig til Camilla Ellegaard på tlf.
2082 7300.

Selvhjælp- og netværksgrupper
Ungegruppe
Vores ungegruppe har eksisteret i et års tid, og gruppen optager ikke nye deltagere lige
nu. Vi har fået en del henvendelser fra unge der gerne vil være med i en ny gruppe, og
vi håber meget at kunne starte en op i august. Så hvis I har kendskab til unge mellem 18
og 25 år der kunne profitere af et fællesskab i en ungegruppe, er de meget velkomne til
at henvende sig til Camilla Ellegaard på tlf. 2082 7300.
Netværks gruppe 25 +
Gruppen har eksisteret i en del år og har pt. lukket for tilgang. Vi vil meget gerne oprette en ny netværks gruppe for 25+ årige, hvis der er behov, så kontakt os endelig.
Sorggrupper
Vi opretter hele tiden nye sorggrupper eller tager nye ind i de eksisterende grupper.
Kontakt os og vi tager en snak.
Vi har følgende netværksgrupper – der mødes i Frivilligcentrets mødelokale
Gældsrådgivningen
Bisidderne
AA anonyme alkoholikere
ACA, Voksne børn af alkoholikere og andre dysfunktionelle hjem
Ungegruppen
Sorg- og netværksgrupper

Vidste du, at Frivilligcentret består af 3 ”ben”. Frivilligcenter delen der er vores sekretariats funktion for alle jer foreninger. Derud
over har vi selvhjælp samt vores
projekter

Frivillige
Vi søger frivillige tovholdere til at facilitere vores selvhjælpsgrupper, der kræves ingen
erfaring eller faglighed med emnet, men dine personlige kvalifikationer betyder meget.
Så hvis du/I kender nogle der har tid og lyst til at yde en frivillig indsats, så kontakt os
gerne
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Projekter i Frivilligcenteret
Social ambassadør er i et projekt hvor vi kobler en borger til en forening. Vi har et samarbejde med Jobcentret om, at de kan
rette henvendelse til os, hvis de har en borgere der kan profitere af, at blive en del af et socialt fællesskab i en forening. Projektet afsluttes desværre senere på året.
Støtte til Fundraisings gruppen på Guldhøj: Vi hjælper bestyrelsen her på Guldhøj med sparring til fondsansøgninger og
andet bestyrelsesrelateret arbejde.
Tværkulturel studiekreds for kvinder: Studiekredsen er et projekt hvor med kvinder med forskellige etniske baggrunde kan
mødes i et ikke formaliserede fællesskab. Vi er netop gået online med studiekredsen, som et led i et initiativ under Corona krisen, hvor kvinder ikke har kunne mødes som de plejer. Vi er derfor gået online med studiekredsen og tilbyder fagligt og socialt
indhold.

Anne Sandgaard
(tv) centerleder,
Camilla Ellegaard, projektleder og Sanne
Uhre, medarbejder.

Nyt fra Faaborg-Midtfyn Kommune
FMK har indgået en ny samarbejdsaftale ang. adgang til www.fonde.dk – altså en ny portal. Se under FMK, kultur og fritid,
puljer og støttemuligheder, gratis adgang.
Corona.
OBS - Frivillig-sociale puljemidler. §18 og 79.
Understøttelse af det frivillige sociale område
Resumé
15.06.2020.Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, hvilke rammer, der skal sættes for anvendelse af kommunalt tilskud
via §18- og §79-midler til frivillige sociale aktører i forbindelse med COVID-19.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:
1. At aktører, som har fået kommunalt tilskud til afholdelse af frivillige sociale aktiviteter i 2020 kan bevare tilsagnet om
kommunalt tilskud, hvis de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19 nødvendiggør en udskydelse af de planlagte eller lignende aktiviteter til senere i 2020 eller 2021.
2. At aktører, som har fået kommunalt tilskud til afholdelse af frivillige sociale aktiviteter i 2020 eller 2021, men på grund
af de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19 må aflyse aktiviteterne til afholdelse i 2021, kan beholde en
del af tilskuddet, hvis aktøren er forpligtet til at dække visse udgifter i forbindelse med en aflysning af aktiviteten i
2020, fx faste driftsomkostninger.
Sagsfremstilling
I forbindelse med de usædvanlige omstændigheder omkring COVID-19 har en del frivillige sociale aktører været nødsaget til
enten at aflyse eller udskyde planlagte aktiviteter til senere på året eller til 2021.
De aktører, der har modtaget kommunale puljemidler til frivillige sociale aktiviteter i 2020 enten via Den Sociale Pulje (§18)
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eller Ældrepuljen (§79) har derfor brug for at vide rammerne for anvendelse af disse midler til aktiviteter senere i 2020 eller i
2021.
Mange frivillige aktører beskriver, at COVID-19 har medført dels et øget behov for sociale aktiviteter målrettet sårbare borgere i forhold til bekæmpelse af ensomhed, dels ændrede praktiske vilkår for, hvordan aktiviteterne kan udfoldes ift. hygiejne,
pladskrav mv.
Derfor har flere aktører henvendt sig med ønske om at kunne fastholde de tildelte midler i 2020 eller 2021 med samme formål
i forhold til den sårbare målgruppe, men samtidig med frihed til at ændre i formen for aktiviteterne, så de tilpasses de nye opståede behov og praktiske vilkår. Nogle frivillige aktører har faste driftsudgifter i form af fx faste aftaler om husleje, som skal
betales selvom aktiviteten aflyses eller udskydes. I sådanne tilfælde har aktører anmodet om at kunne fastholde puljemidler til
dette. Sundheds- og Omsorgsudvalget har godkendt ovenstående.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!
Frivilligcenteret er sommerferie lukket i ugerne 29 og 30.
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