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Års- og handleplan 2017 Home-Start Familiekontakt Thy.

Aktuel status

Familier i gang

17

Frivillige med kursus

16 aktive

Frivillige i og omkring Genbrugsbutik

25

Frivillige, der skal på kursus

1

Familier på ønskeliste

2

Året der gik - 2016:
Vi har været optaget af frivilligpleje og det at bruge ressourcerne rigtigt. Derfor har vi taget
udgangspunkt i den spørgeundersøgelse vi lavede i 2015 til familievennerne der undersøgte,
hvad de havde brug for og hvilke emner de evt. gerne ville høre om. Summen af deres svar
var, at de i bund og grund ikke har brug for mange møder ud over deres faste familie. Der ud
over er de yderst tilpasse med at koordinator kontakter dem en gang om måneden. Det giver
tryghed.
Der ud over har der været fin deltagelse i landsmøde samt vores lokale årsmøde. Her mødes
de frivillige og føle sig som en del af Home-Start samtidig med, at de bliver tanket op med nye
input.
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I oktober afholdt vi et foredrag med Jonas Norgaard Mortensen, direktør for
relationspsykologisk institut
og Mette Sloth,
sundhedsplejerske ved
Thisted Kommuen. Temaet
denne aften var:
”Relationer og frivilligt
arbejde”. Godt besøgt og
igen en fin aften med vægt
på Home- Starts
kerneydelse samt nye
input.

Årsplan 2017:
Vi skal fortsat udvikle de frivillige familievenners kompetencer således, at de hele tiden føler
sig rustet til de opgaver familierne ønsker støtte og hjælp til. I okt. 2015 blev der lagt en
strategi for netop opfølgning og pleje af de frivillige ift. fremtidens opgaver. Herved sørger vi for
hele tiden at følge med den udvikling samfundet har og med de ønsker familierne har. De
frivillige skal holdes ajour, så de ikke mister motivationen og gejsten.

Handleplan 2017:
Søge penge til psykisk førstehjælpskursus ( koor. og adm. medarb. )
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Året der gik – 2016:
Bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne er følgende:

Grethe Kirk, formand.
Lisbeth Overgaard, kasserer.
Mette Sloth, kontaktperson til det offentlige samt børnesikkerhedsansvarlig og næstformand.
Ulla Yde, sekretær.

Vi har faste punkter på dagsordenen, som medarbejder og koordinator laver sammen. Alle
forbereder sig ud fra en undertekst til hvert punkt. Der er afholdt ca. 8-10 møder hen over året.
Formand og koordinator har telefonmøder ca. en gang om måneden.
Koordinator og adm. medarbejder holder møde ca. en gang hver 14. dag.
Bestyrelsen har knyttet tre ambassadører til afdelingen og i november 16 blev der holdt møde,
hvor de var indbudt. Et møde med information om afdelingens nyeste udvikling samt snak om
fremtidige opgaver og muligheder.

Årsplan 2017:
Bestyrelsen vil fortsætte med at sikre afdelingens stabilitet ved at bakke op om det arbejde
adm. medarb., koordinator og de frivillige laver. Endvidere fortsættes der med at sikre
ordentlige rammer for afdelingens videreudvikling ved at have fingeren på pulsen, afholde
årsmøde, møde med ambassadører og evt. events/foredrag. Der er også planlagt
bestyrelsesseminar i januar under overskriften: Hvad vil vi være kendt for – kerneydelsen i
fokus.

Handleplan 2017:
Årsmøde ( bestyrelsen, adm.medarb og koordinator)
Møde m. Ambassadører (bestyrelsen, adm.medarb og koordinator)
Bestyrelsesseminar (bestyrelsen, adm.medarb og koordinator)
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Status økonomi

Året der gik - 2016
Vores underskudsgaranti på 50.000 kr (jvf. Partnerskabsaftale 2016 ) kan ikke bruges, da vi
ikke har underskud. Der blev lavet en opgørelse og sendt ind til kommunen i august. Butikken
viser sig at være et særdeles godt økonomisk grundlag for vores arbejde og derfor
efterstræber vi ikke med samme iver en ny økonomisk aftale.
Vi er nu ved at være kendte i lokalområdet, hvilket har bevirket, at flere fonde og
velgørenhedsorganisationer selv har henvendt sig med penge til os.
Vi søger ikke £18 midler pr. Dec 16. Det overvejes til april 17, hvor anden rate kan søges.

Årsplan 2017:
Det er vigtigt, at vi fortsætter med at holde vores gode kontakter varme. Selvom vi økonomisk
er selvkørende, skal vi stadig være opmærksom på nye økonomiske muligheder. Dette er
også drøftet med ambassadørerne, som vil have fokus på dette.
Butikkensrammer og drift skal stadig plejes og udvikles.

Handleplan 2017:
Kontakt til fonde og andre pengestærke folk ( bestyrelse, koor., adm.medarb. og
ambassadører )
Genbrugsbutik – udvikling og stabilisering ( koor., adm.medarb., friv. daglig leder )
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Status PR

Året der gik – 2016:
Vi har haft en annonce i den lokale ugeavis kørende over fire uger i februar og marts, hvor vi
har efterlyst nye frivillige. Det har resulteret i 6 nye frivillige samt nogen mulige interesserede?
I april deltog vi på en Genbrugsmesse, som var arrangeret af frivilligcenteret i Thisted. Vi
havde en lille stand med udvalgte ting fra vores genbrugsbutik og fik en del besøgende og
positive tilkendegivelser om vores tilstedeværelse.
I september deltog vi med en flot stand på Frivillig Fredag og havde flot besøg af bl.a. lokal
politiker -folketingsmedlem (S) Simon Kollerup.
I forbindelse med foredraget i oktober måned havde vi en annonce om foredraget i den lokale
ugeavis i de to ugen op til foredraget.
Afdelingen Thy og Genbrugsbutikken har hver en Facebookside, hvor vi løbende har lavet
relevante opslag og poster billeder.
Koordinator har holdt foredrag flere steder. Bl.a. til logemøder, i
klubber og foreninger. Endvidere har koordinator været til nogle
personalemøde for kommunens institutionsledere – både de
kommunale og de private. Her fortalt hun om HS´s arbejde og
delte PR-materiale ud – postkort til uddeling og plakater til
ophæng i daginstitutionerne.

Vi kommer ofte i Frivillig Center Thisted (Frivillig Thy),
koordinator sidder og arbejder der hver onsdag formiddag og vi
holder møder og forberedelseskurser der. Det giver en del
synlighed, at vi rent fysisk er tilstede der og vi bliver spurgt i
mange sammenhænge.
Vores absolut bedste ”reklamesøjle”, er vores genbrugsbutik. Vi
er rent fysisk synlige i byen i form af butikken, som har en flot facade med et stort skilt og et
beachflag ude ved vejen når butikken har åben. Her kommer folk selvfølgelig for at handle
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men også for at bliver informeret. I butikken ligger der postkort og andet PR-materiale om
Home-Start og de frivillige i butikken er klar til at fortælle om Home-Start hvis kunden spørger.
Vi har en annoncerer (skrevet på engelsk, tysk og dansk) om butikken i ”Sommer i Thy”, som
er et blad for turister.
Vi sender julebrev og sommerbrev ud til alle frivillige, ambassadører og andre
samarbejdspartnere ved kommunen og til alle de fonde, foreninger og klubber der støtter os.

Årsplan 2017:
Vi skal ser på om vi skal på genbrugsmesse igen?
Vi har planer om en artikel i avisen i jan 2017, hvor bl.a. en familie fortæller?
Facebook er et stærkt medie og vi forsøger hele tiden efter bedste evne at bruge mediet mest
hensigtsmæssigt.
Vores Genbrugsbutik skal fortsat være vores fysiske sted i byen og dermed fortsat skabe
synlighed i bybilledet.

Handleplan 2017:
Artikel og annonce ( adm.medarbejder, koor. og ambassadører )
Genbrug (daglig leder, medarbejder, koordinator og bestyrelse )
Facebook (daglig leder og adm.medarb. )
Samarbejdspartnere
Året der gik – 2016:
Vi har fortsat et super godt samarbejde med sundhedsplejerskerne, som informerer familierne
om vores tilbud. Koordinator sidder i Frivillig Center Thisted hver onsdag hvis muligt og her
opstår også mange gode ideer og kontakter. Vi afholder fortsat årsmøde i januar/februar, hvor
samarbejdspartnere, politikere, frivillige og interesserede er inviteret.
Vi er populær hos kommunens forskellige projekter. Integrationsafdelingen i kommunen har
vist os interesse og vi samarbejde. Vi har endvidere været med til at lave Thisted kommunes
integrationspolitik og er kommet med i en netværksgruppe under et projekt der hedder Hånd
om egen familie. Projektet lukker ned nu til december 2016, desværre, men noget af arbejdet
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fortsætter så i en ny form i den nye netværksgruppe. Det er dog vigtigt, at HS altid kommer
med realistiske bud på de opgaver, vi kan løse.
Vores kommunikationsstrategi ( lavet på bestyrelsesseminar 15) har givet os et bedre overblik
og stabilitet i vores kontaktflader.

Årsplan 2017:
Vi skal være opmærksom på, at vi til stadighed sender et nuanceret billede af, hvem der kan få
hjælp hos HS. Vores gode samarbejde med kommunale partnere giver stødt og roligt familier
mulighed for at ønske vores støtte og hjælp. Disse familier kan være tynget særligt hårdt både
socialt og psykisk. Vi vil også gerne tiltrække de familier, der ikke er i kontakt med en
kommunal foranstaltning, for herved at sikre et nuanceret billede af Home-Starts arbejde for
ALLE trængte børnefamilier.
Vores kommunikations- og PR-strategi skal evalueres og udvikles efter behov.

Handleplan 2017:
Synliggør HS hos ALLE børnefam. (medarbejder, bestyrelse, ambassadører og koordinator )
Foredrag og oplæg ( koordinator )

Status Genbrug
Året der gik – 2016
Det går ud over stepperne i butikken. Der er energi og liv blandt butikspigerne og virkelysten er
meget stor.
Der afholdes husmøde ca. hver anden måned med udsendt dagsorden til forberedelse. Disse
møder giver grobund for at få vendt og drejet hverdagens gøremål. Her bliver ideer vent og
ændringer besluttet.
Vi fortsætter med medarbejdersamtale en gang/år, hvor hvert hold på to taler med koordinator
ud fra et par spørgsmål.
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Der afholdes en forårsfest samt en julefest. Arrangementet står butikspigerne på skift for. Der
ud over er de på små ture, som koordinator eller adm.medarb. arrangerer. Vi har bl.a været
på asylcenter Hanstholm, hvor også en del kunder kommer fra. Koor., og adm. medarbejder
deltager i de fleste festlighederne.
Vi har færdiggjort den nye personalehåndbog, som alle nye medarb. modtager.
Vi arbejder i nye lager muligheder på loftet, da pladsen er trang og vi ( heldigvis ) modtager
meget tøj og udstyr.
Facebook er stadig en fantastisk medspiller og vi fortsætter brugen af den. Her får vi mange
gode kontakter og god opmærksomhed.

Årsplan 2017:
Vi skal fortsat sørge for gode faste rammer således, at både driften og trivslen blandt
butikspigerne går hånd i hånd.
Ny lagerplads skal etableres, hvis loftrummet er brugbart.

Handleplan 2017:
Loftrum etableres (frivillige håndværkere, adm.medarbejder, butikspiger og koordinator)
Medarbejdersamtaler (koordinator)
Sommerfest og julefest ( butikspiger)

Med venlig hilsen
på vegne af Home-Start Familiekontakt Thy

Rikke Riis Kirk, koordinator

Grethe Kirk, bestyrelsesformand
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