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Bilag 2

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014
Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere med etnisk minoritetsbaggrund, hvilket er en tilbagegang på 4.290 brugere.
Faldet kan begrundes, dels i lukning af et mindre antal frivilliggrupper i løbet af 2014 af ressourcemæssige grunde, dels i manglende ressourcer hos et mindre antal frivilliggrupper i forhold til registrering af brugere i løbet af året. Brugere der er kommet i sidstnævnte grupper, er derfor ikke med
i optællingen og afrapporteringen. Udover de aktiviteter, der er afrapporteret på, tilbyder Frivillignets mange frivilliggrupper og –netværk et mangfoldigt antal aktiviteter, der spænder fra cykeltræning over it-hjælp til udflugter og socialt samvær og foreningsguidning – disse aktiviteter er ikke
med i optællingen, som en del af nærværende afrapportering.
Der er pr. 1. januar 2014 5.169 frivillige i det landsdækkende netværk.
Ved udgangen af 2014 havde 517 frivillige etnisk minoritetsbaggrund, hvilket svarer til 10 pct. af
det samlede antal frivillige. Til sammenligning havde DFH 5.370 frivillige ved udgangen af 2011,
hvoraf 572 havde etnisk minoritetsbaggrund svarende til 10,7 pct.
Pr. 27. november 2013 havde DFH 5.160 frivillige, hvoraf 651 havde etnisk minoritetsbaggrund
svarende til 12.6 pct. Frivillignet har således formået over en 3-årig periode, at fastholde det samme antal frivillige med etnisk minoritetsbaggrund.
Der har været afholdt 51 kurser og/eller temaarrangementer for frivillige i løbet af 2015 og 5 kurser
er aflyst på grund af for få tilmeldte. Arrangementerne har haft til formål at kompetenceudvikle frivillige i netværket. Måltallet for perioden er 55.

Målsætning:
7.500 børn og unge får hvert år
faglig og sproglig hjælp til lektierne.

Status: Delvist opfyldt
Samlet tal 5.609
2.213 mellem 7-14 år og 1.470
mellem 15-18 år har modtaget
lektiehjælp og/eller sprogtræning
samt 1.926 mellem 18-25 år.

Bemærkninger:
Begrundelsen for det delvist opfyldte måltal skal findes i Folkeskolereformen, der betyder, at børn
der ikke allerede kommer i et frivilligt lektiehjælpstilbud benytter sig
af skolens tilbud. Måltallet på
7.500 blev sat på et tidspunkt, hvor
Folkeskolereformens indhold var
ukendt. Dansk Flygtningehjælp
oplever på trods af Folkeskolereformen en fortsat søgning til vores
frivillige lektiehjælpstilbud fra de
børn, der er vant til at komme der.
Det antages at lektiehjælp til børn
og unge 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.
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Målsætning:
50 unge og voksne får hvert år en
mentor

Status: Opfyldt
188 unge og voksne har fået en
mentor.

Bemærkninger:
Af de 177 match er de 82 frivillige
mentorskaber fordelt på 6 byer/koordinationsgrupper.
De øvrige match relaterer sig til
andre frivilliggrupper, typisk i landområder/mindre byer, hvor der
også skabes mentorskaber mellem
flygtninge og frivillige, men på mere uformel basis, ofte som en del
af netværksfamiliers indsats, eller
som en (udvidet) del af lektiehjælpen.

Målsætning:
2.300 voksne modtager hvert år
dansk sprogtræning og studiestøtte

Status: Opfyldt
3.955 med etnisk minoritetsbaggrund har modtaget sprogtræning,
lektiehjælp og studiestøtte

Målsætning:
3.800 unge og voksne, enlige og
familier med etnisk minoritetsbaggrund får kontakt med ressourcestærke medborgere i perioden
2014-2016

Status: (Delvist) opfyldt
2.222 har i 2014 en netværksfamilie

Unge og voksne der har en mentor
modtager sparring om uddannelses- og karrieremæssige spørgsmål, hvilket må antages at betyde,
at de får en viden om egne karriere- og uddannelsesmæssige muligheder, samt et større netværk på
arbejdsmarkedet.
Bemærkninger:
Den store stigning i forhold til måltallet skal formentlig begrundes i,
dels den store stigning i antallet af
voksne flygtninge, der har fået
opholdstilladelse, dels målgruppens øgede kendskab til det frivillige tilbud gennem sprogskolen.
For de der deltager i tilbuddet betyder det, at de får styrket deres
sproglige og faglige kompetencer.
Samtidig med at støtten er en forebyggende social indsats, der
modvirker marginalisering og skaber mulighed for inklusion.
Bemærkninger:
Måltallet for projektperioden er
3.800. Målet er således for resten
af perioden at 1.578 flygtninge skal
have en netværksfamilie.
Netværksfamilier er med til at åbne
døre til foreningsliv, uddannelse og
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 lokalsam-
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fundet.
Målsætning:
200 unge med etnisk minoritetsbaggrund får kontakt med ressourcestærke unge

Status: Opfyldt
410 unge har deltaget i aktiviteter
sammen med ressourcestærke
unge forankret i DFUNK (Dansk
Flygtningehjælps UngeNetværK).

Målsætning:
3.600 flygtninge og borgere med
etnisk minoritetsbaggrund søger
hjælp med kort varsel og uden
foregående aftale
(hverdagsrådgivning)

Status: Delvist opfyldt
2.625 har enten fået hjælp til at
forstå breve fra kommunen, hjælp
til at henvende til sig myndighederne eller haft en bisidder.

Målsætning:
Status: Opfyldt
600 ældre deltager hvert år i socia- 640 ældre med etnisk minoritetsle aktiviteter
baggrund har deltaget i sociale
aktiviteter

Målsætning:
Status: Delvist opfyldt
1.100 traumatiserede og deres
237 traumatiserede flygtninge har
pårørende har en netværksfamilie deltaget i sociale aktiviteter.
eller deltager i sociale aktiviteter i
samarbejde med et rehabiliteringscenter for traumatiserede.

Målsætning:
Regionale informations- og
dialogmøder med relevante
kommuner og boligorganisationer

Status: Opfyldt
Frivillignet har afholdt møder for
interesserede kommuner i alle
regioner, hvor vi har orienteret om

Bemærkninger:
DFUNK har kontakt til yderligere
130 unge med etnisk minoritetsbaggrund i Region Midtjylland.
Disse aktiviteter er finansieret af
andre midler og indgår derfor ikke i
afrapporteringen. Aktiviteterne er
primært understøttet af DFUNKs
regionsforeninger. Det høje resultat 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.
Bemærkninger:
Denne aktivitet har en karakter,
der kan være vanskelig at registrere, hvorfor det opnåede resultat
kan være større.
Aktiviteten giver borgere med etnisk minoritetsbaggrund mulighed
for at opfylde deres borgerpligt og
gøre brug af deres rettigheder.
Bemærkninger:
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 frivillige
bidrager til at bryde isolationen.
DFH har særligt haft held med at
afholde enkeltstående arrangementer for de ældre med oplysende indhold.
Bemærkninger:
Begrundelsen for det tilsyneladende lave aktivitetsniveau formodes
at kunne forklares ved, at nogle af
netværksfamilie relationerne er
registreret under den almindelige
netværksfamilie aktivitet (frivillige
skelner i praksis ikke mellem traumatiserede og ikke traumatiserede
brugere), således at de 237 traumatiserede flygtninge for hovedpartens vedkommende rummer de
flygtninge, der er i behandling på
et rehabiliteringscenter for traumatiserede.
Bemærkninger:
Satspuljefinansieringen giver Frivillignet en basis til at drive frivilligt
integrationsarbejde der betyder en
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Målsætning:
Opdyrkning af samarbejde med
andre NGOer og organisationer
om emner, der går på tværs af
organisationerne

Frivillignets aktiviteter samt den
værdi som inddragelse af civilsamfundet tilfører, både den enkelte
flygtning og kommunens integrationsindsats.
Vi har været i løbende dialog med
særligt KAB omkring frivilligt integrationsarbejde i udsatte boligområder og afholdt et idé-seminar
med KAB.
Status: Opfyldt
Frivillignet samarbejder med
Dansk Røde Kors (DRK) omkring
projektet ”Lokalsamfundet bygger
bro”, der har til formål at afdække
metoder til inddragelse af civilsamfundet i modtagelse af flygtninge i
kommunerne. Vi samarbejder tillige med DRK, URK og DFUNK
omkring modtagelse og aktiviteter
for unge uledsagede flygtninge. Vi
samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening omkring etablering af naturoplevelser for etniske
minoriteter. Og vi samarbejder
med Dansk Handicaporganisationer omkring projekt ”Dobbelt minoritet”, der sætter fokus på etniske
minoriteter med handicap.

oparbejdet knowhow på området.
Det har gjort det muligt for Frivillignet at indgå Partnerskaber med
København, Frederiksberg, Odense, Gladsaxe, Horsens, Tårnby og
Kolding Kommuner. Partnerskaberne har som formål at understøtte det frivillige integrationsarbejde i
kommunerne.
Bemærkninger:
Lokalt er der mange eksempler på,
at frivillige foreninger samarbejder
omkring modtagelse og integration
af flygtninge og andre med etnisk
minoritetsbaggrund.
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