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Bilag 2

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsindsats 2015
25.173 flygtninge og/eller indvandrere har i perioden 1. december 2014 – 15. november 2015 benyttet ét eller flere af de frivillige tilbud, Dansk Flygtningehjælp driver med støtte fra satspuljebevilling fra Social- og Indenrigsministeriet. Det er en markant stigning i forhold til 2014 og 2013, hvor
det samlede antal var henholdsvis 13.693 og 17.983.
Den store stigning skyldes primært det voksende antal flygtninge og en ekstra bevilling til frivillignetværket fra Dansk Flygtningehjælp. Med disse midler har det været muligt at styrke konsulentbistanden til frivilliggrupper over hele landet og dermed imødekomme den stigende efterspørgsel på
frivillige aktiviteter fra kommuner, samarbejdspartnere og flygtningene selv.
Udover de aktiviteter, der afrapporteres på her, 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 denne optælling.
Antallet af frivillige i Dansk Flygtningehjælp er pr. 14. december 2015 7.129, hvilket er markant
højere end 2014, hvor antallet var 5.169. Vi har i 2015 oplevet en stor tilstrømning af nye frivillige,
og det har i den sammenhæng ikke været muligt at opretholde samme grad af mangfoldighed i
frivillignetværket. Frivillignet har i dag 556 frivillige med ikke-vestlig baggrund, hvilket svarer til 7,8
procent af det samlede antal frivillige. Til sammenligning udgjorde andelen af frivillige med etnisk
minoritetsbaggrund 10 procent i 2014 og 12, 6 procent i 2013.
Der har været afholdt 65 kurser og/eller temaarrangementer for frivillige i løbet af 2015. To kurser
er aflyst på grund af for få tilmeldte. Arrangementerne har haft til formål at kompetenceudvikle frivillige i netværket. Måltallet for perioden er 55.
Frivillignet har i indeværende år gennemført en omfattende undersøgelse af, hvilken værdi Dansk
Flygtningehjælps tilbud har for flygtninge og/indvandrere, og hvordan frivillige oplever den støtte,
de får fra Dansk Flygtningehjælp. Vi fremsender undersøgelsens resultater i en rapport i begyndelsen af det nye år.

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

Status: Delvist opfyldt
Samlet tal 6.860
2116 mellem 7-14 år og 1258 mellem 15-18 år har modtaget lektiehjælp og/eller sprogtræning samt
3486 mellem 18-25 år.

Bemærkninger:
Antallet af unge mellem 18-25 år,
der søger lektiehjælp er t steget
markant, hvilket kan skyldes en
stigning i antallet af unge uledsagede flygtninge.
Som anført i sidste års afrapportering har indførelse af obligatorisk
lektiehjælp i folkeskolen, medført
et fald i antallet af børn, der søger
lektiehjælp i Dansk Flygtningehjælps frivillige tilbud. Dansk
Flygtningehjælp oplever dog fortsat søgning til tilbuddene. Det antages at lektiehjælp til børn og
unge kan bidrage til at skabe de
nødvendige forudsætninger for at
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gennemføre en uddannelse og for
at opnå og fastholde beskæftigelse.
Målsætning:
50 unge og voksne får hvert år en
mentor

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

Målsætning:
2.300 voksne modtager hvert år
dansk sprogtræning og studiestøtte

Status: Opfyldt
7.874 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: Opfyldt
4.754 har i 2015 en netværksfamilie

Bemærkninger:
Vi oplever en stigende interesse
for mentorskaber både hos flygtninge og de mange nye frivillige,
som kan skyldes en stor bevågenhed i offentligheden i forhold til at
hjælpe flygtninge i arbejde.
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:
På andet år konstaterer vi en meget stor stigning i antallet af voksne, der søger lektiehjælp. Den
store stigning skal formentlig begrundes i en store stigning i antallet af voksne flygtninge, der har
fået opholdstilladelse og i 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:
Stigningen i antallet af netværksrelationer skal begrundes i de ekstra
midler, Dansk Flygtningehjælp har
afsat til Frivillignet, hvormed det
har været muligt at etablere flere
relationer. Indsatsen er ressourcekrævende, fordi den bygger på
interviews og match. Flygtninge
har stort udbytte af den, idet de
tætte relationer mellem flygtninge
og frivillige åbner døre til foreningsliv, uddannelse og arbejde,
og giver flygtninge nem adgang til
støtte og rådgivning. Især FNkvoteflygtninge, som ikke har et
forudgående ophold i Danmark,
kan have stor gavn af kontakten
med frivillige netværk i lokalsamfundet.
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Målsætning:
200 unge med etnisk minoritetsbaggrund får kontakt med ressourcestærke unge

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

Bemærkninger:
DFUNK har kontakt til yderligere
775 unge med etnisk minoritetsbaggrund i Region Midtjylland og
en række landdistriktskommuner
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.
Målsætning:
Status: Opfyldt
Bemærkninger:
3.600 flygtninge og borgere med
6.056 har enten fået hjælp til at
Stigningen i denne aktivitet skyldes
etnisk minoritetsbaggrund søger
forstå breve fra kommunen, hjælp det øgede antal flygtninge. Det er i
hjælp med kort varsel og uden
til at henvende til sig myndighesærlig grad nyankomne flygtninge,
foregående aftale
derne eller haft en bisidder.
der benytter sig af tilbuddet om
(hverdagsrådgivning)
støtte til at forstå og kommunikere
med offentlige myndigheder, banker forsikringsselskaber og lign.
Målsætning:
Status: Opfyldt
Bemærkninger:
600 ældre deltager hvert år i socia- 1.407 ældre med etnisk minoriEn del ældre flygtninge og indvanle aktiviteter
tetsbaggrund har deltaget i sociale drere lider under ensomhed og
aktiviteter
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.
Målsætning:
Status: Delvist opfyldt
Bemærkninger:
1.100 traumatiserede og deres
177 traumatiserede flygtninge har I praksis opererer frivillige ikke
pårørende har en netværksfamilie deltaget i sociale aktiviteter.
med kategorien ”flygtninge med
eller deltager i sociale aktiviteter i
traumer” Det indrapporterede tal
samarbejde med et rehabiliteringsstammer fra de særlige tilbud i
center for traumatiserede.
Frivillignet, som eksplicit er målrettet flygtninge med traumer. Den
almindelige vurdering er, at mellem
30-40 procent af de flygtninge, der
opholder sig i Danmark, lider af
traumer, hvilket svarer til, at cirka
7.000-9.000 af de flygtninge, der
kommer i de tilbud, er i berørt af
traumatisering, enten primært eller
sekundært.
Målsætning:
Status: Opfyldt
Bemærkninger:
Regionale informations- og
Frivillignet har afholdt møder for
Satspuljefinansieringen giver Frivildialogmøder med relevante
interesserede kommuner i alle
lignet en basis til at drive frivilligt
kommuner og boligorganisationer regioner, hvor vi har orienteret om integrationsarbejde der betyder en
Frivillignets aktiviteter samt den
oparbejdet knowhow på området.
værdi som inddragelse af civilsam- Det har gjort det muligt for Frivillig-
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Målsætning:
Opdyrkning af samarbejde med
andre NGOer og organisationer
om emner, der går på tværs af
organisationerne

fundet 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 Skovskolen på
Københavns Universitet om etablering af naturtilbud til etniske minoriteter. Endelig har vi faciliteret
fire møder i KEM-netværket (Kapacitetsudvikling af etniske minoritetsforeninger) og gennemført to
kapacitetsudviklingsforløb for henholdsvis otte og fem minoritetsforeninger.

net at indgå Partnerskaber Frederiksberg, Odense, Gladsaxe, Hillerød, 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.

