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Tid: Dagsorden Orientering/drøftelse/beslutning 

13.00 Opdatering på DRC Integrations respons på 
Ukraine, v./ Sekretariatet  
 

Orientering 
PowerPoint vedhæftet 

13.30 Ukraine set fra et lokalt perspektiv, 
v/ DRC Frivilligforum 
 
 

Dialog 
Hvordan ser I ser på situationen i 
Ukraine fra et lokalt perspektiv? 
 
Der er begyndt at komme ukrainere i 
nogle grupper, mens andre endnu ikke 
har set ukrainere. Aktiviteterne knytter 
sig til modtagelse, herunder 
hverdagsrådgivning og sociale 
aktiviteter. Erfaringen med samarbejdet 
med kommunerne er blandt. Nogle 
kommuner har været hurtige til at række 
ud og koordinere med civilsamfundet, 
mens andre ikke er kommet så hurtigt 
fra start. Vurderingen er at vores 
frivillige netværk har stor værdi i forhold 
til håndteringen af en situation som krige 
i Ukraine har afstedkommet.  
 
Hvad har I brug for som netværk fra DRC 
for at kunne løfte opgaven med 
modtagelse af ukrainere? (og alle de 
andre flygtningegrupper) 
 
Ikke noget specifikt, men det er rart at 
vide at man kan få supervision, hvis 
mødet med flygtningene påvirker den 
mentale sundhed. 
LTC henviste til en Q&A med spørgsmål 
og svar om ukrainesituationen som det 
anbefales at orientere sig i. 
https://drc.ngo/da/vores-

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/soger-du-viden-om-at-hjaelpe-ukrainere-i-danmark/


arbejde/ydelser-og-
losninger/integration-i-
danmark/ukraine-faq-og-hotline/soger-
du-viden-om-at-hjaelpe-ukrainere-i-
danmark/  
 
Hvad er jeres perspektiv på de 
udfordringer, som ukrainske flygtninge 
møder, og de støttebehov, de efter jeres 
erfaringer og oplysninger vurderes at 
have? 
 
Der var enighed om at der skal fokuseres 
på børnene, som har voldsomme 
oplevelser med sig og som de flestes 
tilfælde lever med et savn af den ene 
forælder. DRC Integration, Frivillig har 
bl.a. tilbud om fritidskontingentstøtte fra 
vores fritidsindsats samt tilbud om Leg 
og læringsklubber for ukrainske børn. Vi 
er desuden på vej med en ny pulje i 
fritidsindsatsen, hvor lokale sociale 
foreninger, idrætsforeninger og 
frivilliggrupper kan søge aktivitetsmidler, 
der bygger bro til lokale fritidsliv.  

14.30 Pause  

14.45 Bordet rundt 
v./ DRC frivilligforum 
 

Dialog 
Hvad er der ellers fokus på i det frivillige 
netværk? 
Vi tager en runde med løst og fast og 
plads til erfaringsudveksling 
 
LTC orienterede om at vi afholder 
Årsmøde for frivillige den 8.-9. oktober 
på det nye museum ”Flugt” i Oksbøl. 
Årsmødet bliver over to dage. 
 
Der var forslag om, at der skal være en 
workshop om DRCs Landsindsamling md 
fokus på, hvordan man kan starte sin 
egen indsamling og lave en event i 
frivilliggruppen på indsamlingsdagen. 
 
Der var tillige tilslutning til, at der også 
bliver et indslag om muligheden for at få 
supervision og hvorfor det er vigtigt at 
man lytter til sine grænser for at 
involvere sig i frivilligt 

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/soger-du-viden-om-at-hjaelpe-ukrainere-i-danmark/
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https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/soger-du-viden-om-at-hjaelpe-ukrainere-i-danmark/
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/soger-du-viden-om-at-hjaelpe-ukrainere-i-danmark/
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ukraine-faq-og-hotline/soger-du-viden-om-at-hjaelpe-ukrainere-i-danmark/


integrationsarbejde. Det blev fremhævet 
at programmet ikke må blive for tæt, da 
der også er brug for at dele viden og 
erfaringer mellem programpunkterne 

15.45 Evt. Næste møde i DRC Frivilligforum er den 
14. september, kl. 13.00 – 16.00 
Foreløbige punkter: 
 
Årsmøde, Ukraine situationen 
 
(efter mødet i Frivilligforum har 
sekretariatet holdt møde om 
planlægning af Årsmødet og besluttet at 
programmet vil blive sendt i online-
høring. Der vil blive indkaldt på Teams så 
snart vi har et udkast til program) 

16.00 Kom godt hjem  
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