NYT FRA INTEGRATIONSAFDELINGEN 2, 2017
ØKONOMISK STØTTE TIL FRIVILLIGHED PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET
Der er nu mulighed for at søge kommunale tilskud til frivillighed på integrationsområdet i 2017:
Kr. 1.175.000 ønskes benyttet til at understøtte frivillige indsatser i lokalsamfundet enten via
foreninger eller som støtte til særlige arrangementer. Det kan f.eks. være idrætsaktiviteter,
fællesspisning, børneklubber, køkkenhaver eller andre borgerdrevne initiativer til gavn for
integration og fællesskab. Alle kan søge.
Følg linket og læs mere om kriterier for støtte og ansøgningsprocedure:
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Integration.aspx
Vedhæftet denne mail er ansøgningsskemaet i word-format. Frivillighedsmedarbejder
mette.bisgaard.olesen@brk.dk står til rådighed for at drøfter idéer, målgrupper, behov og muligheder. (I
uge 29 og 30 holder Mette ferie)
FRIVILLIGHED PÅ FOLKEMØDET -OG TIL KOMMENDE EVENTS?
Udover Folkemødets mange spændende debatter, arrangementer mm. som gav indsigt på
integrationsområdet, viste nye borgere fra Bornholm hvordan integration kan foregå i praksis. 10 nye
borgere havde nemlig meldt sig som frivillige på Folkemødet – For
nogles vedkommende var det andet år i træk, for andre var det første
gang. Fælles for alle - og for Folkemødets frivilligkoordinatorer - var en
tilkendegivelse af, at samarbejdet var en stor succes og en rigtig god og
spændende oplevelse. De frivillige var blandt andet med til at
understøtte de fysiske rammer, assistere i Ø-mad-teltet og uddele
Folkemødeavisen mm.
P4 Bornholm kom forbi og lavede et interview med nogle af de frivillige. Det kom der denne video ud af:
https://www.facebook.com/DRP4Bornholm/videos/1418434844883475/?pnref=story
Søger du frivillige, så har du som annoncør for events nu mulighed for at afholde informationsmøder for
kursisterne på sprogcenteret. Kontakt frivillighedsmedarbejder mette.bisgaard.olesen@brk.dk.
ENDNU FLERE I JOB
En klokke ringer og en engel får sine vinger. I Integrationsafdelingen har klokken en lidt anden, om end
stadig positiv betydning: En sagsbehandler ringer med en lille klokke, og det synliggøres på en festlig måde
for hele Integrationsafdelingen, at en ny borger er kommet i job. Antallet øges løbende, og i skrivende
stund er vi oppe på 112. Vi er ret stolte af dette tal, og det ikke mindst når Bornholm sammenlignet med
resten af Danmark, ligger i top på dette område:

Tabellen er fra rapporten Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet udarbejdet af KORA - Det Nationale Institut for Kommuners
og Regioners Analyse og Forskning.

Hvis du er arbejdsgiver og kan se muligheder, eller har spørgsmål, vedr. etableringen af praktik eller
ordinært arbejde til nye borgere, så kontakt en af jobkonsulenterne: Morten.Hansen@brk.dk,
Karin.Schubert@brk.dk eller Eva.Schou@brk.dk.
Det er almindelig kendt, at ens jobmuligheder forøges, når man kan trække på ens netværk. Når vore nye
borgere ankommer til kommunen, er mange ringe stillet på dette parameter, da de ofte ingen kender eller
meget få. Her ligger der et stort potentiale i civilsamfundet: Igennem civilsamfundet - for eksempel via
frivilligt arbejde – vil de nye borgere få mulighed for at udvide deres netværk, blive endnu bedre til dansk
og styrke deres kompetencer, og få kendskab til samfundet og kulturen. Alle kan gøre en forskel. Som
borger behøver du ikke være medlem af en forening eller lignende, for at gøre en forskel. Mange nye
borgere efterspørger netværk blandt danskere, men er usikre på hvordan de skal gribe an.
Frivillighedsmedarbejder Mette Bisgaard Olesen har til opgave at fungere som bindeled mellem nye og
”gamle” borgere, så uanset om du som privatperson, forening eller lignende har spørgsmål til – eller ønsker
at samarbejde omkring inddragelsen af nye borgere i aktiviteter i dit lokalsamfund, så kontakt
mette.bisgaard.olesen@brk.dk.
SEPTEMBER: FRIVILLIG FREDAG OG LANCERING AF NY FRIVILLIGHEDSPORTAL
Frivillig Fredag d. 29. september er hele nationens frivillighedsdag. I ugen op til Frivillig Fredag (uge 39)
opfordrer Bornholms Regionskommune alle med frivillige aktiviteter til at sætte fokus på frivilligheden og
åbne dørene for publikum. Hvis du har en god historie om frivillighed eller har lyst til at byde inden for til
arrangementer eller aktiviteter i uge 39, så skriv til birgitte.eybye@brk.dk senest tirsdag d. 5. september.

Alle de indkomne aktiviteter samles i et fælles program, som offentliggøres i Rytterknægten og på brk.dk i
uge 38. Se mere i vedhæftede dokument.
I år bliver Frivillig Fredag på Bornholm noget helt særligt: Det bliver nemlig dagen for lanceringen af
Bornholms helt nye digitale frivillighedsportal FrivilligBornholm.dk! På frivillighedsportalen kan foreninger,
organisationer mm. lægge frivilligjob-annoncer op, og borgere kan let finde frivillige aktiviteter, som
matcher deres interesser. Skriv til birgitte.eybye@brk.dk, hvis du vil være en af de første, der slår en jobannonce op på portalen.
Vi har fra Integrationsafdelingen sørget for, at portalen bliver et brugbart værktøj til integration:
 Med kategorien ”Bliv bedre til dansk” bliver det nemt for nye borgere at finde de aktiviteter, hvor
annoncører byder velkommen til frivillige, som for nogles vedkommende endnu ikke taler perfekt
dansk, men som via arbejdet forventes at bruge dansk og blive bedre – Som annoncør kan man
forvente, at der skal afsættes ekstra tid af til opstart af den/de nye frivillige.
 Herudover har Integrationsafdelingens to sprogmentorer Nedal F. Amora og Filmon Tesfalem
oversat samtlige søge-kategorier til tigrinya og arabisk.
Frivillighedsportalen FrivilligBornholm.dk lanceres på årets Frivillig fredag og fondsmesse i Åkirkebyhallerne.
Du holder dig opdateret via dette nyhedsbrev og flere informationer følger efter sommerferien. Men sæt
allerede nu kryds i kalenderen ud for uge 39 og fredag d. 29. september i kalenderen.

KONTAKT
Du er altid meget velkommen til at henvende dig. Del gerne brevet her med andre, der kunne
være interesserede – Som hermed opfordres til at blive skrevet op til flere nyheder.
Kontakt frivillighedsmedarbejder mette.bisgaard.olesen@brk.dk, Arbejde 56923807, Mobil
29771659.
(I uge 29 og 30 er Mette på ferie, og vil besvare din henvendelse hurtigst muligt herefter)

NYTTIGE LINKS
Visioner og strategier på integrationsområdet:
https://brk.dk/Indflydelse-Politik/Politikker/Documents/Strategi_integrationsindsats%20Bornholm.pdf
Information om puljer på integrationsområdet:
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Integration.aspx
Om Frivillig Fredag: http://www.frivilligfredag.dk/

Med venlig hilsen
Integrationsafdelingen
Bornholms Regionskommune

