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Beskrivelse af samarbejdsaftalerne med Herning Frivillig Center, Hjælp til Selvhjælp og Huset (Servicelovens §18-midler)
I dette notat beskrives baggrund og formål med de tre foreninger, som Herning Kommune har
indgået forhåndsaftaler med i forhold til frivilligt socialt arbejde i henhold til §18 i Serviceloven.
Oversigt over aftaler inden for §18-midlerne
Aftale med
Kort om foreningen
Herning Frivillig
Etableret i 2003. HFC er en paraplyorganisation for foreninger med friCenter (HFC)
villigt, socialt og humanitært arbejde. Pt. er der 116 foreninger med i
Herning Frivillig Center.
”Hjælp til selvhjælp” Etableret i 1989. Deler adresse og lokaler med Herning Frivillig Center. Organiserer selvhjælpsgrupper og netværksskabende aktiviteter.
Foreningen ”Huset” Overført til Herning Kommune i forbindelse med kommunalreformen
fra Ringkøbing Amt. Huset er et åbent værested, som støtter alkoholafhængige og deres pårørende i et alkoholfrit miljø.
Fælles for de tre nuværende aftaler er, at de er indgået i 2008 og gældende fra 1. januar
2009. De nuværende aftaler bygger på en konkret vurdering af indholdet i aftalerne – set i forhold til tidligere aftaler. Der er ved indgåelse af aftalerne ikke opstillet konkrete kriterier, eksempelvis tilskudsstørrelse eller type af forening.
Aftalerne er indgået med henblik på at:
Tydeliggøre samarbejdsrelationerne og rollefordelingen mellem foreningerne og Herning Kommune samt beskrive de gensidige forventninger
Kommunen forpligter sig til at yde tilskud, der reguleres efter prisudviklingen
For alle tre foreninger betyder det meget, at de er sikret pengene hvert år. De har alle ansat
personale og er forpligtet på opsigelse af eksempelvis lejemål eller andre forpligtelser.
De tre aftaler er gældende, indtil de opsiges med 9 måneders varsel.
Med de tre aftaler er 47,8 % af §18-midlerne fordelt inden ansøgningsrunden
Herning Frivillig Center: 680.000 kr.
Hjælp til Selvhjælp: 340.000 kr.
Huset: 400.000 kr.
Samlet 1.420.000 kr. ud af det samlede budget på 2.973.610 kr. i 2012.
De næste tre afsnit beskriver de tre foreninger nærmere i forhold til historie og aftalerne.

1. Herning Frivillig Center
I 2003 blev Herning Frivillig Center (HFC) etableret og fik lokaler på Fredensgade 14 i Herning
by. Herning Kommune samarbejdede med Det Frivillige Samråd og de Frivilliges Hus om oprettelsen af denne paraplyorganisation for alle foreninger med frivilligt socialt og humanitært
arbejde i Herning Kommune.
I 2010 var ca. 103 foreninger med i repræsentantskabet, og i 2012 er der 116 foreninger med i
Herning Frivillig Center.
HFC´s aktiviteter består af opgaver med frivillighedsformidling, foreningsservice, lokalebooking
for mødeaktiviteter, projektudvikling, borgervejledning og samarbejdsprojekter samt administration i forbindelse med disse aktiviteter. Tabel 1 er en oversigt over aktiviteter på Herning
Frivillig Center i 2010 og 2011.
Tabel 1 - Aktiviteter på Herning Frivillighed Center i 2010 og 2011
Aktivitet
Antal 2010 Antal i 2011
Antal foreninger
103
114
Bookninger af lokaler i huset
1479
1590
Antal møder i huset
1334
Ikke oplyst
Antal besøgende i huset til møder og arrangementer
16.154
18.912
Kilde: Herning Frivillig Center
Herning Frivillig Center kan som selvstændig forening søge om midler i Socialministeriets pulje for socialt udsatte – PUF - og til grundfinansiering af et frivillighedscenter.
I 2010, 2011 og 2012 har Herning Frivillig Center modtaget 325.000 kr. i tilskud under betingelse af, at Herning Kommune mindst gav et tilsvarende beløb. Endvidere har HFC modtaget
et tilskud til grundfinansiering af frivillighedscentre på 350.000 kr. fra Socialministeriet. Samlet
675.000 kr. hvert år fra Socialministeriet.
Herning Frivillig Center bruger ca. 75 % af tiden til rådgivning af foreninger og 25 % bruges til
opsøgende arbejde, foredrag, samarbejde omkring projekter, samarbejde med andre frivillighedscentre samt bestyrelsesarbejde. I tabel 2 ses en skønnet fordeling af ressourceforbruget
på indsatsområderne i Herning Kommunes frivillighedspolitik.
Tabel 2 – Andel af ressourcer brugt af Herning Frivillig Center fordelt på indsatsområderne i Herning Kommunes frivillighedspolitik (2011)
Indsatsområde:
Foreninger for ældre

Andel af ressourcer/tid brugt af
HFC på de syv indsatsområder
15%

Herning Kommune støtter indirekte indsatsområderne med
99.900

Misbrugere og socialt udsatte

5%

33.300

Patientforeninger

25%

166.500

Psykiatri

10%

66.600

Selvhjælpsgrupper

5%

33.300

Flygtning/indvandrer

20%

133.200

Øvrige foreninger

20%

133.200

100%

666.000

Hjemmeside: www.herningfrivilligcenter.dk

2. Hjælp til Selvhjælp
Foreningen er stiftet i marts 1989. Formålet med foreningen er at fremme kontakt mellem
mennesker ved at understøtte selvhjælps- og andre netværksgrupper.
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Hjælp til Selvhjælp indgik den første aftale med Herning Kommune i 2005. Aftalen var gældende for perioden 2006-2008 (godkendt den 7. september 2005 af Ældre og Arbejdsmarkedsudvalget). Aftalen gav foreningen tilsagn om et beløb på 220.000 kr. pr. år (med pristalsregulering).
I forbindelse med kommunalreformen søgte Hjælp til Selvhjælp om en forhøjelse af tilskuddet,
da foreningen også havde modtaget midler fra Ringkøbing Amt. Dette blev dog afslået. Tilskuddet er dog senere forhøjet, således at det følger med prisudviklingen, så de i dag får
340.000 kr. pr. år.
I 2009 indgås den nuværende gældende aftale.
Foreningen ”Hjælp til Selvhjælp” har en tværgående indsats, da de støtter selvhjælpsgrupper
inden for forskellige områder, så som:
Pårørendegrupper
Sygdomsgrupper
Sorg og krise – grupper
Personlig udvikling
Unge
Netværksgrupper
”Hjælp til selvhjælp” holder til i Herning Frivillig Center og kan dermed drage nytte af de lokaler, der er på centret. Der har iflg. deres årsrapport i 2011 været:
2072 henvendelser
190 personer, der ønsker at deltage i selvhjælpsgrupper
376 krisesamtaler
1204 telefonsamtaler og
717 møder med deltagelse af 8.680 personer
Hjemmeside: www.hjaelptilselvhjaelp.dk

3. Foreningen ”Huset”
Foreningen ”Huset” blev overdraget fra Ringkøbing Amt til Herning Kommune ved kommunesammenlægningen. De har lokaler i Bryggergade 7a, 7400 Herning.
Indtil oktober 2005 havde foreningen et tæt samarbejde med IOGT (International Organization
of Global Temperance). Der er flere andre foreninger for misbrugere, der også modtager tilskud fra §18-midlerne (Lænken, IOGT og andre).
”Huset” er et åbent værested, som tilbyder støtte til alkoholafhængige og deres pårørende.
Stedet giver sammenhæng i den enkeltes hverdag med netværksdelene og/eller efterværn –
efter endt behandling, og socialt samvær med ligestillede i alkoholfrit miljø.
”Huset” har samarbejde med: Misbrugscenter Herning (Alkoholbehandlingen), forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro, læger, sygehuse, Kriminalforsorgen, Blå Kors Varmestue, Lænken,
Ventilen, Herning Frivillig Center, Jobcenteret etc. Endvidere er der et tættere samarbejde
med Misbrugsafdelingen end tidligere omkring borgere, der samtidig med alkohol har psykiske
diagnoser.
Endvidere er det formålet via aftalen at bidrage til en fortsat udvikling af det frivillige sociale
arbejde i Herning Kommune gennem ”Husets” netværksskabende aktiviteter for alkoholmisbrugere og pårørende.
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