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Bilag 2
Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013
Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere med etnisk minoritetsbaggrund. I 2012 var antallet 16.417 brugere med etnisk minoritetsbaggrund. Antallet fordeler sig med 4.855 brugere mellem 0-12 år., 5.088 brugere
mellem 13-25 år og 8.040 over 25 år.
Der er pr. 27. november 2013 5.160 frivillige i det landsdækkende netværk, hvilket er et fald på
1.213 frivillige, der kan tilskrives ajourføring af ny frivillig-database.
Der har været afholdt 60 kurser og/eller temaarrangementer for frivillige i løbet af 2013. Arrangementerne har haft til formål at kompetenceudvikle frivillige i netværket. Måltallet for perioden er 55.
Udover nedenstående aktiviteter tilbyder Frivillignets mange frivilligger og –netværk et mangfoldigt
antal aktiviteter, der spænder fra cykeltræning over hverdagsrådgivning til udflugter og socialt
samvær, it-hjælp og foreningsguidning.
Målsætning:
4.500 børn med etnisk minoritetsbaggrund mellem 9 - 12 år modtager lektiehjælp og/eller sprogtræning fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp.

Status: Delvist opfyldt
4.361 børn har modtaget lektiehjælp og/eller sprogtræning.

Målsætning:
50 drenge fra 5. klasse modtager
særlige lektieaktiviteter

Status: Opfyldt
310 drenge har modtaget lektiestøtte, der særligt motiverer dem.

Målsætning:
1.500 unge med etnisk minoritetsbaggrund mellem 13 - 25 år modtager faglig og sproglig lektiehjælp
fra frivillige i Dansk Flygtningehjælp

Status: Opfyldt
3.715 unge har modtaget faglig og
sproglig lektiehjælp og 1.713 har
modtaget særlig råd og vejledning
om skole og uddannelse.

Målsætning:
Der matches 50 unge mentees
med mentorer med henblik på at
støtte overgangen til og fastholdelse på ungdomsuddannelser.

Status: Opfyldt
Der matchet 56 unge knyttet til
ungdomsuddannelser (særligt
Sosu) og jobsøgning.

Bemærkninger:
Det antages at lektiehjælp til børn
kan bidrage til at skabe de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en uddannelse og for at
opnå og fastholde beskæftigelse.
Nogle børn modtager såvel lektiehjælp som sprogtræning. Sprogtræning er defineret ved leg og
samtale. Frivilligbaseret lektiehjælp
og sprogtræning er en af Frivillignets kerneaktiviteter.
Bemærkninger:
Dette er næsten en fordobling af
måltallet i 2012. Der er specielt
frivilliggrupper i provinsen, der har
mulighed for at målrette deres
lektiehjælpstilbud til drengene, da
den bygger på tillid mellem dreng
og frivillig.
Bemærkninger:
Det vurderes at de unge har stort
udbytte af aktiviteten i forhold til
gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det opnåede resultat
ligger 856 brugere højere end
2012 for så vidt angår lektiehjælp
og en anelse højere i forhold til råd
og vejledning.
Bemærkninger:
Der er med sikkerhed flere mentorskaber ude i frivilliggrupperne.
Opgørelsen omfatter de steder,
hvor vi formelt organiserer tilbud-
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det: Roskilde, Århus, Ålborg og
Fyn.

Målsætning:
400 med etnisk minoritetsbaggrund har været i kontakt med en
af Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger.

Status: Opfyldt
755 med etnisk minoritetsbaggrund har fået rådgivning fra en af
Frivillignets 8 Frivilligrådgivninger

Bemærkninger:
Der ydes bl.a. rådgivning i sager
om familiesammenføring, sociale
ydelser (kontanthjælp, introduktionsydelse, pension m.v.), beskæftigelsesfremmende tilbud, boligproblemer samt psykosociale vanskeligheder. Der er tale om en
stigning på 75 brugere primært i
Frivilligrådgivningen i København
siden 2012.

Målsætning:
Alle kommuner, der har modtaget
FN-Kvoteflygtninge i 2013 skal
have et tilbud om samarbejde omkring frivillige netværkspersoner
eller –familier til de nyankomne
flygtninge.

Status: Opfyldt
13 kommuner, der har modtaget
FN-Kvoteflygtninge i 2013 har
taget i mod tilbuddet om et samarbejde med Frivillignet.

Bemærkninger:
Frivillignet har et formaliseret samarbejde med Udlændingestyrelen,
der blandt andet betyder, at netværket bliver orienteret om, hvilke
kommuner, der modtager FNKvoteflygtninge.

Målsætning:
200 nyankomne FNKvoteflygtninge har en netværksperson eller –familie.

Status: Opfyldt
456 FN-Kvoteflygtninge har en
netværksfamilie eller -person som
følge af et samarbejde med kommunen.

Målsætning:
2.500 med etnisk minoritetsbaggrund har en netværksfamilie i
Dansk Flygtningehjælps regi.

Målsætning:
Ved udgangen af 2013 har 300
uledsagede børn og unge en netværksperson/ eller -familie

Målsætning:
Ved udgangen af 2013 har 300

Bemærkninger:
Det har i opgørelsen ikke været
muligt at skelne mellem nyankomne FN-Kvoteflygtninge og FNKvoteflygtninge ankommet før
2013.
Status: Delvist opfyldt
Bemærkninger:
2.303 flygtninge har en netværks- Netværksfamilier er med til at åbne
døre til foreningsliv, uddannelse og
person eller –familie.
arbejde: Netværksfamilier kan give
støtte og rådgivning i hverdagen
og skabe rum for dialog, og mulighed for at tale om udfordringerne i
at skulle etablere en ny tilværelse i
et andet land. Især FNkvoteflygtninge, som ikke har et
forudgående ophold i Danmark,
kan have stor gavn af kontakten
med frivillige netværk i lokalsamfundet.
Status: Delvist opfyldt
Bemærkninger:
150 unge uledsagede flygtninge er Tallet rummer børn og unge op til
blevet matchet med en Netværks- 25 år. I tallet er også medregnet
familie eller –person.
gruppen af enlige uledsagede 1825 årige, der har høj grad af "voksen kontakt" i form af madklubber,
social cafe, sprogtræning m.m..
Dette er noget der typisk sker,
uden at DFH får oplysning om det,
hvilket betyder, at der sagtens kan
være flere end det indsamlede
antal. I 2012 var tallet 107.
Status: Opfyldt
Bemærkninger:
485 uledsagede og unge har delAktiviteterne er primært understøt-
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uledsagede eller sent ankomne
børn og unge deltaget i ung-til-ung
aktiviteter faciliteret af DFUNK
(DFHs ungenetværk).

taget i ung-til-ung aktiviteter.

Målsætning:
100 ældre med etnisk minoritetsbaggrund deltager i aktiviteter i
Dansk Flygtningehjælps regi.

Status: Opfyldt
Bemærkninger:
594 ældre har deltaget i aktiviteter. En del ældre flygtninge og indvandrere lider under ensomhed og
isolation og deltager ikke i samme
omfang som danske ældre i aktiviteter i lokalsamfundet. De frivilliges
bidrager til at bryde isolationen.
DFH har særligt haft held med at
afholde enkeltstående arrangementer for de ældre med oplysende indhold.
Status: Opfyldt
Bemærkninger:
9 etniske minoritetsforeninger i
Roskilde og 6 foreninger med tilknytning til Team Succes i Vejle
har modtaget hjælp til kapacitetsopbygning.

Målsætning:
Rådgivning af 12 etniske minoritetsforeninger i kapacitetsopbygning

tet af DFUNKs regionsforeninger.
Det høje måltal er udtryk for, at
DFUNKs netværk af unge, der
arbejder for flygtninge, har fået en
struktur på regionalt og lokalt plan,
der gør, at aktiviteterne er målrettet og at kapaciteten til at engagere flere unge i meningsfulde aktiviteter er vokset. Tallet i 2012 var
336.

Målsætning:
Facilitere 5 samarbejdsrelationer
mellem eksisterende DFH frivilliggrupper og etniske minoritetsforeninger

Status:
Der er etableret 8 samarbejdsrelationer.

Bemærkninger:
Der samarbejdes primært om afholdelse af arrangementer og lektiehjælp.

Målsætning:
Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger, etablering af to
netværk

Status: Opfyldt
Der er afholdt 4 netværksmøder i
netværket om Kapacitetsudvikling
af etniske minoritetsforeninger
(KEM).

Bemærkninger:
Frivillignet har i år ikke afholdt
møder i mangfoldighedsnetværket,
da Social- Børne- og Integrationsministeriet selv har afholdt et par
møder med de relevante aktører.
Efter aftale med Ditte Rudolfsen vil
vi ikke længere facilitere mangfoldighedsnetværket, da ministeriet
selv ønsker at facilitere dette.

Der er ikke afholdt møder i netværket om mangfoldighed i foreninger

Målsætning:
Andelen af frivillige med etnisk
minoritetsbaggrund vil stige med
15 pct. i forhold til andelen i 2011

Status: Opfyldt
Andelen af frivillige med etnisk
minoritetsbaggrund er steget med
12,2 pct. i forhold til andelen ved
udgangen af 2012.

Bemærkninger:
Ved udgangen af 2011 havde DFH
5370 frivillige, hvoraf 572 havde
etnisk minoritetsbaggrund svarende til 10,7 pct.
Pr. 27. november 2013 har DFH
5.160 frivillige, hvoraf 651 har etnisk minoritetsbaggrund svarende
til 12.6 pct.
Status: Delvist opfyldt
Målsætning:
Bemærkninger:
Andelen af frivillige under 30 år
En optælling i Frivillignets dataFaldet i antallet af unge frivillige
udenfor universitetsbyerne vil stige base viser, at der pr. 27. november under 30 år udenfor universitets-
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med 20 pct.

2013 var 473 unge under 30 år
udenfor universitetsbyerne. Tallet
på samme tidspunkt i 2012 var
640, hvilket betyder et fald. Samtidig har Dansk Flygtningehjælps
ungenetværk DFUNK flere aktiviteter udenfor universitetsbyerne,
eks: Helsingør, Holstebro, Køge,
Jammerbugt, Rudersdal, Herning,
Viborg og Vejle.

byerne tilknyttet Frivillignets frivilliggrupper kompenseres af
DFUNKs aktiviteter målrettet unge
flygtninge. DFUNKs medlemstal er
på ca. 600.

Slutstatus 2010-2012-2013 (2014) – Registreringer i projekterne finansieret af Satspuljen
Data:
Samarbejdsrelationer til andre
frivillige foreninger

Status:
2013 (2014): 87
2012:8
2010:4

Data:
Samarbejde til uddannelsesinstitutioner (Universiteter, gymnasier,
folkeskoler)

Status:
2013 (2014): 85
Universiteter (5)
Gymnasium (13)
Folkeskole (67)
2012: 108
Universiteter (5)
Andre videregående udd.(7)
Gymnasium/VUC (33)
Folkeskole (63)

Data:
Samarbejde med etniske minoritetsforeninger

2010: 60
Status:
2013 (2014): 38
2012: 38

Bemærkninger:
Tallet i 2012 dækker over landsdækkende frivillige organisationer,
mens tallet i 2013 dækker over
lokale frivillige foreninger på baggrund af indhentede tal fra Frivillignets frivilliggrupper. De 8 landsdækkende organisationer, der blev
registreret i 2012 er fortsat samarbejdspartnere.
Bemærkninger:
Siden 2010 har DFH opbygget et
netværk af unge frivillige (DFUNK),
der er organiseret i en regionsstruktur. DFUNK har et projekt, der
hedder Outreach, der laver oplysningsarbejde på gymnasier og i
Folkeskolens ældste klasser.

Bemærkninger:
DFH har flere løsere kontakter til
etniske minoritetsforeninger end
det registrerede tal giver udtryk for.

2010: 30
Data:
Samarbejde med boligforeninger

Status:
2013 (2014): 52
2012: 42

Data:
Samarbejdsrelationer til private
virksomheder

2010: 55
Status:
2013 (2014): 26
2012: 18
2010: 0

Bemærkninger:
Frivillignet har i 2013 haft særligt
fokus på samarbejde med boligforeninger, herunder udsatte boligområder
Bemærkninger:
Stigningen er særligt udtrykt i Frivillignets samarbejde med virksomheder i forbindelse med projektet Mind Your Own Business.,
men også lokale frivilliggrupper
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Data:
Samarbejdsrelationer til afdelinger
i kommuner

Status:
2013 (2014): 101

samarbejder med private virksomheder primært som sponsorer af
gruppens aktiviteter.
Bemærkninger:

2012: 103
2010: 55
Data:
Status:
Samarbejdsrelationer til aktører på 2013 (2014): 9
regionsniveau
2012: 9
2010: ikke opgivet
Data:
Status:
Samarbejdsrelationer til aktører på 2013 (2014): 4
statsniveau
2012: 3

Data:
Øvrige samarbejdsrelationer

2010: 4
Status:
2013 (2014): 106
(se fordeling 2012)
2012: 106
Biblioteker (44)
Frivillighuse/centre (37)
Aylcentre (5)
Idrætsforeninger (11)
Øvrige foreninger (9)
2010: 82

Bemærkninger:

Bemærkninger:
I 2013 samarbejdes der med Social- Børne- og Integrationsministeriet, PUF, Undervisningsministeriet, Miljøstyrelsen
Bemærkninger:

