Opsamling på interessentmøder omkring organiseringen af den kommende flygtninge-frivillighedskoordination.
Kultur og Idræt har været i kontakt med forskellige interessenter, for at afdække mulighederne for organisering af og samarbejdspartnere til
kommunens kommende projekt med at få flygtninge ind i de frivillige folkeoplysende foreninger. Nedenfor er en opsamling på hvad de forskellige
interessenter kan byde ind med.
BROEN – Danmark
En landsdækkende forening, der hjælper udsatte børn med at få et aktivt fritidsliv. Foreningen har ingen lokalafdeling i Roskilde Kommune, men vil
gerne hjælpe med at starte en op, hvis kommunen finder de frivillige først. Derefter vil Broen Danmark hjælpe den lokale afdeling i gang og
assistere dem ift. fundraising, hjemmeside, startkapital osv. Når lokalafdelingen er etableret kan den yde fritidsvejledning og kontingentstøtte til
udsatte børn. Broen Danmark har ikke specialiseret sig i flygtningeområdet. Vurdering: Et projekt med Broen Danmark er meget afhængigt af, at
kommunen finder frivillige, som så skal være meget selvstændige meget hurtigt og, som når de er etablerede, vil kunne løfte en opgave Roskilde
Kommune allerede varetager via Like My Life. Da foreningen ydermere ikke har nogen særlig indsats i forhold til flygtningeområdet er BROEN
Danmark ikke en særlig attraktiv samarbejdspartner.
Danmarks Idrætsforbund, DIF
DIF har projektet Get2Sport hvor de kan yde DIFs medlemsforeninger økonomisk støtte på 15-12.000,- kr. pr. forening, der kan ruste foreningerne
til at arbejde med udsatte børn og unge. Den økonomiske støtte til de enkelte foreninger skal matches af kommunen. DIF hjælper i øvrigt de
pågældende foreninger med at identificere nøgle personer til at løfte opgaven, men uddanner ikke foreningerne yderligere. DIF samarbejder
allerede med to af kommunens foreninger, i ordningen Get2Sport, nemlig KFUM fodbold og Bokseklubben AIK. Det er kun medlemsforeninger i DIF
der kan deltage i et muligt tilbud fremadrettet. DIF rekrutterer ikke flygtningene. Vurdering: Et samarbejde med DIF vil begrænse sig til de af vores
foreninger, der er medlem af DIF og ikke det vil derfor ikke være muligt for andre af kommunens folkeoplysende foreninger at komme i
betragtning. Det er ikke lagt vægt på at styrke foreningernes trænere og ledelsesniveau i forhold til at kunne tage imod flygtningene, men kun på
at finde frem til enkelte ildsjæle, hvilket er meget sårbart for projektets holdbarhed.
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI
DGI kan tilbyde at organisere netværk af foreninger, der vil arbejde med denne gruppe, alle folkeoplysende foreninger kan komme i betragtning.
Arbejdet i netværket og i de pågældende foreninger faciliteres af DGI, der også uddanner foreningerne til at tage imod og fastholde denne gruppe
af medlemmer. DGI rekrutterer ikke flygtningene, men er meget åbne overfor at indgå i et samarbejde med en organisation, der gør. DGI har
erfaring det projekter i Nordjylland, der er meget sammenlignelige med vores. DGI yder også kontingentstøtte og støtte til beklædning og udstyr,
der er nødvendigt ift. den pågældende aktivitet. Vurdering: Et samarbejde med DGI vil hjælpe og styrke lokale foreninger til at kunne arbejde med
flygtninge, foreningerne vil indgå i et netværk som de kan støtte sig til og spare med. Der vil blive arbejdet med hele foreninger og ikke med
enkeltpersoner, hvilket gør projektet mere bæredygtigt. Metoden er afprøvet og vil blive dokumenteret og evalueret.
Red barnet
Red barnet kan indgå i et samarbejde omkring følgevenner til børnene og deres familier, samt undervisning og supervision af de frivillige fra Red
Barnet. Følgevenordningen kan omfatte både følgeskab til aktiviteter i foreningerne, hjælp til at søge støtte til kontingent, beklædning, udstyr osv.
De frivillige vil blive inviteret til både introkurser og faglige caféarrangementer, der hjælper med at uddanne og fastholde dem. Samarbejdet med
Red Barnet aftales i en partnerskabsaftale med kommunen og kan skaleres efter lokale behov, og det vil være muligt at få ordningen omkring
følgevenner til også at omfatte kommunens brugere af fritidspasordningen. Red Barnet vil eventuelt også kunne klæde foreningerne på til arbejdet
med flygtninge, de har allerede et eksisterende samarbejde med DBU og de har midler til at styrke ”de grønne” foreninger, som f.eks. spejdere,
kajak, orienteringsløb o. lign. Red Barnet rekrutterer ikke flygtningene. Vurdering: Et samarbejde med Red barnet vil kunne hjælpe flygtninge såvel
som de børn, der er en del af vores fritidspasordning, med at komme af sted og hen i foreningen. Derudover vil Red Barnet kunne uddanne og
supervisere både de frivillige følgevenner og de frivillige i hvert fald en del af vores foreninger. Red Barnet har allerede en del af midlerne til
dette, og kommunens udgifter vil være ret begrænsede.
Internt i Roskilde Kommune:
Internt i kommunen har vi talt med repræsentanter for Skole og Børn, Integration og Frivillighedscenteret. Det var godt at mødes på tværs og
snakke om kommunens indsatser for både flygtninge og udsatte unge. Der er enighed om at kommunikere mere på tværs af organisationen
fremover om projekter og tiltag, hvor det giver mening. En af de meget vigtige ting, der blev slået fast var at Integration har fat i flygtningene og kan
være med til at skabe kontakten mellem kommunens kommende projekt og de enkelte flygtninge. En mulighed kunne være at de
integrationskonsulenter, der alligevel er i tæt kontakt med flygtningene, får meget lettere adgang til fritidspassene, så de kan ekspederes videre
med det samme. Kontakt til en eventuel følgeordning vil også kunne etableres med det samme. Vurdering: Et tæt og formaliseret samarbejde på
tværs i forvaltningen og især mellem Integration og Kultur og Idræt er helt essentielt for at få fat i flygtningene, så de kan få gavn af projektet.
Rekruttering af flygtningene er netop den del af et kommende projekt de eksterne interessenter ikke kan stå for og det er her det interne

samarbejde er altafgørende for projektet. Frivilligcenteret blev nok involveret lidt tidligt i processen, men kan evt. inddrages igen på et senere
tidspunkt, når det giver mere mening.

