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Dagsorden Orientering/drøftelse/beslutning 

Nyt fra Sekretariatet 
 

Partnerskab mod ensomhed. 
DRC Dansk Flygtningehjælp er gået med i Det nationale 
partnerskab mod ensomhed, som tæller en lang række 
organisationer, foreninger, virksomheder og kommuner 
som frem mod november 2022 skal have formuleret en 
ensomhedsstrategi og handlingsplan. Arbejdet bliver 
forankret i fem arenaer, der er beskrevet i 
inspirationsoplægget ”Sammen mod Ensomhed”: 
DRC Integration, Frivillig sidder med i arenaen om Fritid 
og fællesskaber.  
 
Oversættelse af kerneaktiviteter i frivillignetværket 
Frivillig har gennem længere tid ønsket at kunne 
henvende os til brugerne af vores mange gode frivillige 
tilbud på deres eget sprog. Der er nu lavet en læsevenlig 
og meget letforståelig beskrivelse af vores 
kerneaktiviteter, som er blevet oversat til 8 sprog og 
siden er at finde på vores hjemmeside; 
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/fa-
rad-og-stotte/. 
  
Med det nye tiltag bliver vores mange gode tilbud nu 
mere tilgængelige for vores målgruppe.  
 
Forslag om en læs-op funktion på hjemmesiden, da nogle 
af vores brugere ikke kan læse. 
 
Etablering af Projekter 
Den 1. maj 2022 trådte en justeret organisationsstruktur i 
kraft i DRC Integration. Justeringen betyder, at DRC 
Integration har samlet driften af alle projekter på tværs af 
Frivillig og Viden & Udvikling.  Ambitionen med den nye 
enhed er at tiltrække flere projekter samt sikre et endnu 
mere koordineret projektfokus på drift, innovation og 
udvikling i DRC Integration på tværs af 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrc.ngo%2Fda%2Fvores-arbejde%2Ffrivillige-i-danmark%2Ffa-rad-og-stotte%2F&data=05%7C01%7Clone.tinor-centi%40drc.ngo%7C2a3b4b6e3d744ac2f27a08da55db7fbb%7C2a212241899c4752bd3351eac3c582d5%7C0%7C0%7C637916698462249516%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LOTb%2Bvj7A%2FkQu70SM854GUKGJ6BQooMXOyNxRnoxIXs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrc.ngo%2Fda%2Fvores-arbejde%2Ffrivillige-i-danmark%2Ffa-rad-og-stotte%2F&data=05%7C01%7Clone.tinor-centi%40drc.ngo%7C2a3b4b6e3d744ac2f27a08da55db7fbb%7C2a212241899c4752bd3351eac3c582d5%7C0%7C0%7C637916698462249516%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LOTb%2Bvj7A%2FkQu70SM854GUKGJ6BQooMXOyNxRnoxIXs%3D&reserved=0


forretningsområderne (Børn & Familie, Beskæftigelse, 
Frivillig og Viden & Udvikling).  
 
Venner Viser Vej 
Projektet ”Venner Viser Vej” – partnerskabet mellem 
Røde Kors og DRC er ikke medtaget på regeringens 
forslag til finansloven for 2023. Sammen med Røde Kors 
har vi arbejdet for at få klarhed over, hvad det skyldes og 
vi har rakt ud til vores kontakter både i embedsværk og 
politisk med henblik på at sikre midler og opbakning til 
indsatsen fremadrettet. 
  
Trods finanslovsforslaget har vi faktisk et meget klart 
indtryk af opbakning hele vejen rundt fra både SIRI og 
Integrationsministeriet til at fortsætte parternskabet om 
VVV og særligt i denne tid, hvor der er mange flere 
flygtninge i Europa og i Danmark end, der har været 
længe.  
  
Parallelt med vores samarbejde med SIRI og ministerium 
har vi derfor i denne uge rettet henvendelse i et fælles 
brev fra Charlotte Slente og Anders Ladekarl til 
ministeren, Kaare Dybvad, for at udtrykke vores 
bekymring over, hvordan VVV rammes med forslaget til 
finanslov og med håb om, at det vil blive ændret. 
Ordførerne på integrationsområdet bliver nu også 
kontaktet af os om sagen med henblik på at få deres 
støtte.  
 
Budget 2023 
Vi er i gang med at lægge budget for 2023 og i den 
forbindelse arbejder vi på fortsat at sikre så stor regional 
tilstedeværelse som muligt. 
 
Formidlingskonsulent 
Bente Bækgaard har fået ny job i Danmarks 
Naturfredningsforening pr. 15. august. Vi holder derfor 
samtaler med ansøgere til den ledige stilling den 20. 
september med tiltrædelse 1. november. 

Nyt fra FU Bettina fortalte om turen til Uganda sammen med FU. 
Det var en tur på 5 dage. Turen gik til det nordlige 
Uganda. Det var svært ikke at blive ramt over den 
manglende finansiering af projekter i landet.  
Det er DRCs frie midler, som kommer ind ved 
Landsindsamlingen, der kunne give lidt ekstra til de 
projekter. Medarbejdere er primært fra Uganda.  
Midlerne bliver ikke allokeret til de unge mennesker. 
De får primary school, men derefter skal de betale for 
skolegang, hvilket ikke er en mulighed for mange af de 



unge. De vil gerne uddanne sig, men har bare ikke 
mulighederne.  
Der kunne de indsamlede midler gøre en stor forskel. 
 

Årsmøde Der har været overvældende interesse for at deltage i 
Årsmødet og der er lukket for tilmelding. 
På programmet lørdag mødes regionerne med DRC 
Frivilligforum.  
Regionskonsulenterne går med ud i grupper sammen 
med repræsentanterne fra Frivilligforum. 
Formålet med workshoppen er at frivillignetværket kan 
give fed-back til DRC Frivilligforum i forhold til ønsker, 
som Frivilligforum skal have fokus på.  
Line – En god idé at fortælle om baggrunden. Det kunne 
være fint at have noget på skrift, som kan udleveres eller 
sendes med ud inden årsmødet.  
Bettina – Frivilligforum kan understøtte DRC Integration i 
det arbejde, som der udføres. Ser ikke nødvendigvis sig 
selv som repræsentant for regionen, men for frivillige 
som helhed. 
Frivilligforum er forholdsvis nyetableret, så forummet er 
fortsat ved at definere rammerne for arbejdet.  
Der kunne deles erfaringer med arbejdet med ukrainere. 
5. - 10. minutter til start omkring hvad bevæggrunden er 
for Frivilligforum. 
Derefter en kort fortælling om hvorfor det enkelte 
medlem er trådt ind i Frivilligforum.  
Lone vil samle op på dagens snak og sende det til 
regionskonsulenterne, så de har en idé om hvad der skal 
snakkes om. 
Der sættes et punkt ind på Årsmødet, hvor der tilbydes 
hjælp til at oprette en digital indsamling.  

Ukraine set fra et lokalt perspektiv, 
v/ DRC Frivilligforum 
 
 

Hvordan ser det ud i grupperne? 
- Det opleves, at ukrainerne støder på udfordringer 

ifm ansættelse. De har ingen cpr. nr. og kan 
dermed ikke få en nemkonto. De venter ofte 
meget lang tid på at kunne starte i et job før 
papirarbejdet er i orden. Ukrainerne er gode til at 
skabe netværk selv. De vil gerne være med i 
nogle sociale sammenhænge.  

- Der efterspørges meget hverdagsrådgivning  
- Der er rigtig mange, som gerne vil have engelsk 

som sprogundervisningen, da de forventer snart 
at komme tilbage igen til Ukraine.  

- Det er blevet italesat af syriske flygtninge, at der 
forskelsbehandling på dem og ukrainere.  

- Der er en oplevelse af, at ukrainere ikke kommer 
i frivilliggrupperne, fordi de ikke vil sættes i bås 
med flygtninge. De ser ikke sig selv som 



flygtninge. De har etableret grupper selv, og 
aktiviteterne foregår ofte hos dem selv.  

- Der er frivillige, som har henvendt sig og gerne vil 
arbejde med ukrainerne, men det modsatte er 
også oplevet, frivillige som ikke ønsker at arbejde 
med ukrainerne.  

- Ukrainerne har ikke opsøgt 
frivilligrådgivningerne.  

- Da ukrainerne kom til Danmark, var der allerede 
etableret netværk for ukrainere af de ukrainere, 
som allerede bor her i landet.  

- Der er en udfordring i, at nogen børn som går i 
dansk skole, skal hjem og gå i ukrainsk online 
skole.  

Evt. 
 

Punkter til næste møde: 
- Evaluering på Årsmødet 
- Forholdet mellem hverdagsrådgivning og 

frivilligrådgivningen 
- Landsindsamlingen 

 
Næste møde er 26. oktober kl. 13.00 – 16.00 i 
mødelokale 5A. 
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