Oplæg Egtved
Det alsidige arbejde, der foregår blandt de mange frivillige sociale grupper/ foreninger i Vejle
25 års jubilæum – hvor er vi nu?
Det er naturligt, når man fylder rund – eller halvrund, at man gør status over, hvordan det går.
Der er sket meget i de 25 år vi har eksisteret både internt i foreningen, men også i det samfund som
vi har vores virke i. Det er hele tiden en balance imellem vores kerneværdier og den historie vi har
med os – og så fremtiden. De to ting skal meget gerne hænge sammen.
Det foregående år har været påvirket af en ny centerleder og de ændringer som det kan føre med sig
– det vil jeg ikke kede jer med. Årsrapporten er lige på trapperne, så der er rigeligt læsestof til
middagsluren skulle man være interesseret.
-Vi har 50 medlemsforeninger som aktivt bruger os – enten pga. lokalerne eller i forbindelse med
foreningsservice. Særligt foreningsservicen er der blevet en større interesse for – hvad kan vi hjælpe
foreningerne med! Det øver vi os i at blive bedre til at melde ud til foreningerne. Og sørger for at
have de kompetencer i huset som de har brug for!
Efterspørgslen på netværksskabende muligheder er fra foreningernes side også steget. Foreningerne
ønsker ERFA-aftner (erfaringsudveksling) samt kompetenceudvidende kurser.
Det er derfor vores helt store fokus i år.
Vi kan mærke på foreningerne, at det i nogle tilfælde er blevet sværere at være frivillig forening.
Digitaliserede ansøgningskrav, sprogbrug i ansøgninger, rekruttering af frivillige (konkurrencen er
skærpet mm).
Vores opgave overfor medlemsforeningerne er derfor blevet større.
-Medlemssammensætningen har også ændret sig over de sidste 4 år – og 1/5 del af vores
medlemsforeninger er nu inden for Børn og Unge området. De dækker hver deres niche inden for
området og der er stor efterspørgsel på dem.
Bl.a. er Børns Voksenvenner, Barnets Stemme, Mødrehjælpen, Røde Kors Mnet og Qnet, Aktiv
Fritid v. Red Barnet, Red Barnet Ungdom, DFUNK, Broen Vejle, Home-Start blevet etableret i
Vejle siden 2011.
På området har vi også selv initiativer:

1. Vi har i flere år kørt søskendegrupper og børnegrupper. Søskendegrupper er for børn med en
handicappet eller syg søskende som vi selv står for. Børnegrupperne er skilsmissegrupper
som vi kører i samarbejde med statsforvaltningen. Interessen for skilsmissegrupperne er
eksploderet det sidste halve år og pt er vores venteliste på 34 børn. Der er allerede grupper i
gang, så start af nye grupper er først efter sommerferien. Jeg tør ikke at tænke på, hvordan
den liste ser ud til august.
2. Pr. 1. marts har vi ansat en ny projektleder, Susie Kierkegaard, i en 30 timers stilling til at
starte Trivselsgrupper for Børn og Unge på skolerne. A.P. Møller Fonden har givet 800.000
kr. til projektet som i første omgang er fastsat til 2 år – vi håber selvfølgelig at kunne få det
forankret, så det kan køre også på sigt. Det vil være i samarbejde med den enkelte skole at
man aftaler indholdet af den pågældende trivselsgruppe.

-Samtidig har vi inden for de sidste 3-4 år mærket en stigning af henvendelser fra
mennesker/borgere, som er blevet ”henvist” af Kommunen. Jeg ved at også frivilligcentrene i
centerbyerne har flere mærkværdige oplevelser.
Tidligere havde vi et motto som var ”intet problem er for stort eller for småt” – det er vi gået væk
fra.
FX:
En prostitueret som skulle i retten dagen efter er blevet smidt af på vores dørtrin – her kunne hun få
den hjælp hun havde brug for!
En kom forbi og skulle have hjælp til at afmelde sin bil!!
Værktøjskassen bliver bedt om at hjælpe med hækkeklipning, flytninger mm.
I Børkop fik de en henvendelse om hvorvidt de kunne hjælpe en handicappet med at udfylde
papirer, så han kunne få deres håndværker-fradrag i forbindelse med ugentlig rengøring.
I Fælles Forum har vi talt om udviklingen før – og vores bekymring samt vores pligt til at sige stop,
både på egne vegne men også vores kollegaer i andre frivillige foreninger.
MEN
Fornyligt var jeg til et møde med Michael Petterson, arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune. I
forbindelse med de nye reformer – det er blevet svære at blive førtidspensionist, hvis du er under 40
år, dagpengeperioden er halveret mm – er der tale om et paradigmeskift i vores samfund.
Velfærdssamfundet er ved at blive afviklet – og det kommer til at berøre en enorm gruppe af
borgere.
En stor gruppe der tidligere, for ikke så længe siden, kunne få hjælp bliver nu bedt om at klare sig
selv. Deres forventninger til at de har krav på at få hjælp har dog ikke ændret sig.
Nu falder de udenfor systemet – og systemet foreslår dem at gå til os.
Skal vi tage imod dem – eller skal vi bede dem om at klare sig selv?
Hvis systemet vurderer dem til at være for gode til at få hjælp – skal vi så også gøre det?

I den forbindelse ser vi også lempelser på frivilligområdet.
Tidligere hed det, at man måtte udføre frivilligt arbejde i fire timer om ugen, hvis man modtog
offentlige ydelser. Den bliver fra d. 23. marts ændret til 15 timer på en to års forsøgsperiode.
Man har gjort meget ud af at lave spilleregler imellem det offentlige og det frivillige i forhold til
SKAL/KAN opgave. Kunne man forestille sig, at man indenfor de næste par år ændrer på, hvad der
hører ind under SKAL og hvad der hører ind under KAN?
Man åbner altså op for det frivillige, så vi har nemmere ved at rumme de mennesker som ikke
længere kan rummes i det kommunale.

