Udsatterådsmøde
Udsatterådet
FREDERICIA

Mødested:

KOMMUNE
Referat

X

Frivilligcenteret Fredericia

Mødedato: 18.02.2019

Mødetidspunkt:

kl. 16.00 – 18.00

Deltagere:
Bjarne Dahlmann, Charlotte Gerdes, Louis Lindholm, Lars Schau, Kim Svejstrup, Kjeld Hansen, Bente Hedemann,
Gitte Kongsbak, Marie-Louise Clausen, Anders Friche.
Gæst: Peder W. Tind – formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget deltager ved første punkt på dagsordenen.
Fraværende:
Kjeld Hansen
Sekretær: Rachel Møller Lund.

Dagsordens punkter

Drøftelse og Beslutning

1. Besøg af formand for
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Peder Tind (følgende
punkter som inspiration til drøftelse).
• Dagsorden/ tema for
fællesmøde med råd
og udvalg 25. marts.
• Fælles event til synliggørelse af udsatterådet og samarbejdet.
(Forslag servering af
suppe på rådhuset
med mulighed for dialog med råd og udvalg).
• Handlingsnetværk
uformelt mødested;
herunder studietur til
Odense 25. marts
2019.
• Processen omkring
budget 2020.

Den første time, hvor Peder Tind deltager, drøftes følgende emner:
• Fællesmøde med udvalget d.25.marts: Peder Tind opfordrer til
at komme med en beskrivelse af, hvad der arbejdes med i Udsatterådet og hvad der er fokus på (ca.5-10 min.). Herefter et
par konkrete emner, der ønskes drøftet på mødet.
•

Generel enighed om et godt samarbejde mellem Udsatterådet
og Social- og Beskæftigelsesudvalget. Strategi for Udsathed er
et eksempel på det gode samarbejde.

•

Budget 2020: Udsatterådet kan komme med konkrete forslag til
budgettet og med fordel invitere gruppeformændene fra de forskellige partier til møde inden sommer, for at uddybe.

•

Uformelt mødested: Udsatterådet inviterer Social- og Beskæftigelsesudvalget til studietur til Odense for at se på og høre om et
mobilt mødested til udsatte borgere. Der er pt. to tilmeldte fra
Social- og Beskæftigelsesudvalget.
Udsatterådet udarbejder invitation og arrangerer det praktiske.

•

Ensomhed: En generel udfordring, der ses flere steder. Handlingsnetværk for Fredericia Fælles (under Strategi for Udsathed) sætter fokus på ensomhed og fællesskaber. Det opleves
desuden, at der mangles flere forskellige former for ”hellesteder” rundt om i byen, som kan danne ramme om fællesskaber.
Kirkerne kan være relevante samarbejdspartnere.
Rachel inviterer Fredericia Provsti med i handlingsnetværket.
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Følgende drøftes og besluttes efter Peder Tind har forladt mødet:
Ungeområdet: Det opleves, at der flere steder i kommunen er fokus på
forebyggelse ift. ungeområdet, men der mangles konkrete handlinger.
Medlemmerne ser ofte borgere, der kunne være afhjulpet tidligere, hvis
der var mere fokus på forebyggelse på ungeområdet. Hvordan får vi
den del af kommunalorganisationen, der arbejder med børn og unge,
med ind i Strategi for Udsathed?
Rachel finder tal om ungeområdet fra bl.a. sundhedsprofilen 2017 –
materialet sendes pr. mail til udsatterådet.
Konkrete emner til fællesmødet med udvalget d.25.marts:
• Uformelt mødested: hvad kom der ud af studieturen.
• Hellesteder: Rådet oplever et behov for flere forskellige hellesteder, rundt om i byen – ikke kun midtbyen. Det handler både
om at danne rammer for fællesskaber og modvirke ensomhed.
Det kan fx tænkes ind i handlingsnetværket for Fredericia Fælles og i samarbejde med kirkerne.
• Ungeområdet: Rådet ønsker mere fokus på forebyggelse.
• Forslag til fælles event: Louis udarbejder oplæg til et event i
rådhussalen, der skal synliggøre udsatterådet og udvalgets samarbejde. Evt. i maj måned.
2. Gennemgang af refe- Godkendt.
rat fra mødet 10. december 2018.
3. Øget synlighed af
udsatterådet via facebookside og
hjemmeside i strategi for udsathed.
4. Orientering ved Rachel omkring ”Strategi for udsathed”.

Udsatterådet opfordres til at benytte Strategi for Udsatheds facebookside, så rådet bliver mere synlig i offentligheden.
Billeder og historier sendes til Rachel, som kan dele det på siden.
Der skal tages billeder på studieturen og laves en historie til facebook.
•

•

Forsker fra RUC har fået materiale om Strategi for Udsathed og
vil se nærmere på hele strategien.

•

Pt. 4 handlingsnetværk i gang og forskellige dialogmøder. Der
sker meget i strategien og på mange forskellige områder.
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Udsatterådet har tidligere efterspurgt en kortlægning af transportmuligheder for udsatte borgere. Der er pt. nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave en større transportanalyse. Udsatterådet skal sende en beskrivelse af, hvad de konkret ønsker belyst og hvilke målgrupper/områder det drejer sig om. Dette udformes som spørgsmål, som Rachel sender til arbejdsgruppen.
Udsatterådets medlemmer sender beskrivelse af, hvor de ser ”huller”
eller mangler beskrivelser af transportmuligheder for borgere, til Rachel pr. mail.
•

Charlotte og Rachel sammenfatter og udformer spørgsmål til arbejdsgruppen.

5. Udsatterådets deltagelse i handlingsnetværk under Strategi
for Udsathed.
6. Evt.

Udsatterådet opfordres til at deltage og byde ind i handlingsnetværk.

•

Kirkens korshær, Boligkontoret Fredericia og Fredericia Kommune har indgået et partnerskab om etablering af inklusionsboliger. Der ansættes en social vicevært under Kirkens korshær.
De i alt 8 inklusionsboliger (fordelt på 4 forskellige adresser) er
målrettet psykisk og socialt sårbare personer, som på den ene
side ikke har problemer af et omfang, som kan begrunde ophold
i et botilbud, men som på den anden side har vanskeligt ved at
klare sig i egen bolig. Partnerskabsprojektets formål er at styrke
samskabelsen og samarbejdet om inklusionsindsatsen i forhold
til psykisk og socialt sårbare personer. Formålet på borgerniveau er at styrke borgernes kompetencer, så de bliver i stand til
at kunne bo selv.

•

Frivilligcenteret arbejder på en ansøgning til en pulje om frivilligt socialt arbejde ift. fællesskaber. Her arbejdes på at etablere
et samarbejde med kommunen, udsatterådet, selvhjælp m.m.
Projektet omhandler 3 forskellige grupper og bygger videre på
søndagsgruppen/særlig søndag.
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Headspace og familieafdelingen har i samarbejde startet en netværksgruppe for unge (ensomhed). De mødes hver tirsdag
kl.16-18 og der er åbent for alle unge. De sætter fokus på ensomhed op til påske – hvor Patrick (Folkebevægelsen mod Ensomhed) går march mod ensomhed. Strategi for Udsathed kan
hjælpe med at formidle og sætte fokus på emnet.
Anders kontakter Rachel herom.
•

•

Besked fra Rådet for Socialt Udsatte – sæt kryds i kalenderen:
o Der er regionalt netværksmøde d.10. april 2019 – invitation følger senere.
o

Det årlige dialogmøde, for alle lokale udsatteråd, afholdes i Odense d. 6. juni 2019

o

Brugernes Bazar, i Kongens Have i Odense, afholdes d.
28. august 2019.

