HOME-START Familiekontakt Ikast-Brande
– støtte til familier med små børn

FOREDRAG og GENERALFORSAMLING i HOME-START Ikast-Brande
Den 15. marts 2022 kl. 18.00 i foredragssalen på Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, Ikast

Beretning ved koordinator Hanne Hebsgaard
HOME-START kom til Ikast-Brande i 2012, fordi byrådet ville ha’ HOME-START.
Der blev samlet en bestyrelse. Poul Brønnum blev formand – Bodil, Solveig og senere Margit.
Jeg blev ansat 1. marts 2013 – for 9 år siden! – af Lone Møller og Poul Brønnum.
Så vi skal snart fejre 10 års jubilæum!
Og det skal vi med en ny formand! Poul afløses af Jens Erik Skals!
Poul har været en dygtig formand
- Han har et stort hjerte for det arbejde der gøres i familierne
- Og er ked af at være nødt til at stoppe pga helbredet
- en jeg har kunnet stole på og regne med
- har sørget for, at der var penge nok i kassen
Tak til Poul for din tid i HOME-START!
Tak til I tre andre for at fortsætte – og glæder mig til samarbejdet med Jens Erik.
Siden 2013 er der uddannet 105 familievenner!!!
Årligt har vi støttet 35-45 familier.
Butikken åbnede den 22. august 2014.
Der er nu 22 frivillige – og i alt 92 forskellige personer, har været engageret i butikken.
HOME-STARTs kerneydelse er det, der sker ude i familierne.
Familievennerne er HOME-STARTs VIP personer
- I er kloge, omsorgsfulde og praktisk begavede
- I sætter en forandring i gang ved jeres tilstedeværelse i familien.
- I vælger at bruge jeres fritid på at skabe relationer til mennesker, som I ikke kender på forhånd.
- I lytter og giver opmærksomhed til børn og forældre, så de føler sig værdsat
- og I følges med familien på et stykke af deres livsvej - også når det er op ad bakke.
- Også, når der er brug for en hånd med de praktiske gøremål.
- I fortjener en kæmpe respekt for det, I gør!
”Jeg føler mig meget benovet over, at der var et fremmed menneske der
ville bruge sin tid på at være der for mig og min familie i en svær tid”.
En mor

I HOME-START Ikast-Brande har vi en ekstra kerneopgave – og det er HOME-START Genbrug!
Her kan familier købe brugt, billigt og bæredygtigt til børn = støtte til økonomisk trængte!
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Møllegade 20b, 7430 Ikast
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Og ikke mindst alle jer, som vælger at bruge jeres tid dér – uge efter uge!
I er også VIP’s her i Ikast-Brande
- ALLE frivillige og praktikanter (fra Jobcenter/STU) yder en imponerende indsats for, at butikken
og varerne ser indbydende ud.
- I er ekstremt ansvarsfulde, møder trofast op og gør et kæmpe arbejde med at sortere, vaske og
stryge tøjet, tjekke og vaske legetøj og bøger, samle og afprøve møbler og udstyr, sætte priser
på osv.
- Kunderne bemærker, at varerne er i orden og roser jer for den positive stemning i butikken og
den venlige betjening.
- Og så har I et fællesskab med hinanden, som er helt unikt
- I har omsorg for hinanden og relationerne betyder rigtig meget
- I er også mit arbejdsfælleskab i det daglige – og det sætter jeg stor pris på!!!
Jeg glæder mig over vores nye lokaler, som vi flyttede ind i i juni 2021.
Hvis nogen af jer endnu ikke har set butikken og mit nye kontor, så må I se at komme derhen –
Møllegade 18a!
På landsplan:
- Nye vedtægter, ny landsformand, ny generalsekretær – Sisi – nye afdelinger (14 i alt)
- Landssekretariatet er kommet på finansloven
- Så der sker meget godt dér!
Lokalt har vi også fået nye vedtægter, - det er derfor vi har generalforsamling i dag
Som I har kunnet læse i dagsordenen, så er der ikke valg i år, for kontinuitetens skyld
Men fremover skal man være medlem for at kunne stemme på, hvem der skal sidde i bestyrelsen.
Det er gratis at være medlem – man skal bare skrive under på en medlemserklæring.
I vores lokale bestyrelse har vi besluttet, at alle jer, der er uddannede familievenner og allerede har
skrevet under på ”Erklæring for HOME-START frivillige” (principper og praksis, børnesikkerhedspolitik,
ligestillingspolitik og fortrolighedsprincip) – I ER MEDLEMMER!
I, som er frivillige i butikken og ikke er uddannede familievenner, skal underskrive en
medlemserklæring – og dermed skriver I under på, at I står inde for de samme principper.
De skal afleveres til mig!
Bogen PEDE
De familievenner, som er i match, må tage en bog med til jeres familie.
I første omgang er det en bog, I ta’r med jer, når I kommer på besøg (hvis det er relevant)
Hvis familien/børnene bliver glade for bogen, må de få den som gave ved afslutning.
Ellers afleverer I den tilbage til mig – eller ta’r den med ud i næste familie.
Næste arrangementer:
Maj/juni: vi har ikke været på udflugt i 2 år – vi finder på noget i år – som I kan glæde jer til!
Den 29. oktober er der landsmøde – alle frivillige er velkomne!
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