Brugerforeningens notat
Hvad betyder det for de frivillige aktiviteter at der er en daglig leder?

Det betyder alt.
Ingen frivillige vil kunne
have overblik over alle aktiviteter og deres brugere,
formidle værdier om fælles ansvar og retningslinier til nye brugere
være i stand til at løse udfordringer og konflikter internt i og mellem aktiviteter
sørge for at huset har en spændende aktivitetsavis og holder pressen opdateret, så
nye brugere og aktiviteter kan finde vej til huset
sørge for at cafeen fungerer i dagligdagen, under skånejobbers sygdom og at
vagtplaner for frivillige er på plads
få frivillige inddraget i fælles aktiviteter som aktivitetsdage, julemarked,
frivilligfestival osv
give omsorg til brugere og frivillige der er syge eller har ondt i livet
skabe et miljø, der også kan rumme socialt udsatte fra børn til ældre
skabe samarbejde på tværs af aktiviteter i Odense V
have overblik over Bolbro Brugerhus´s økonomi
Det er virkelig nødvendigt, at der er en stabil fuldtidsansat leder, hvis et hus som Bolbro
Brugerhus skal fungere. En leder med menneskelige og faglige kompetencer der dækker
ovenstående behov. Og en leder der er meget fleksibel i forhold til arbejdstid, da
arbejdsbyrden er svingende og der hyppigt er arbejde aften og weekend.
Det at Bolbro Brugerhus har så mange aktiviteter med velintegrerede brugere betyder, at
der er mulighed for at integrere personer/familier der bor i området og er socialt udsatte. Vi
har med Højstrupskolen etableret et samarbejde om disse brugere og vil tage initiativ til at
der bliver et samarbejde med Provstegårdsskolen om samme målgruppe.
Erfaringer viser, at hvis frivillige bruger mere end 10 timer ugl. på frivilligt arbejde, arbejder
de for egen sag, f. eks patientforeninger og sportsklubber. Det gælder ikke for Bolbro
Brugerhus. Der er mange, der kan motiveres til at være frivillig 4-5 timer ugentlig, men det
rækker ikke til daglig ledelse af et hus med så mange brugere og aktiviteter. Hvis der ikke
er midler til ansættelse af en daglig leder vil det betyde, at Bolbro Brugerhus lukker.
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