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Appel til fondene om at udvise fleksibilitet ifm. Covid-19
De nye Corona-tiltag har store konsekvenser for hele Danmark og ikke mindst for de gratis,
sociale rådgivningstilbud, som i vid udstrækning samarbejder med fonde med sociale og
humanitære programmer. De er arbejdspladser for ansatte og frivillige, men er også indsatser
målrettet nogle af de målgrupper i samfundet, som er særligt udsatte i denne tid. Det er børn,
voksne og ældre, som kan have ekstra brug for nogen at tale med og måske har sværest ved
at efterleve myndighedernes anbefalinger.
De frivillige sociale organisationer arbejder derfor på højtryk for fortsat at kunne hjælpe og
støtte deres brugere, samtidig med at de passer på deres ansatte og frivillige. De er i
beredskab, tilpasser og differentierer deres aktiviteter, og enkelte opretter ligefrem nye og
særlige hjælpelinjer eller andre tilbud for at kunne bidrage der, hvor der er behov, og hvor de
kan gøre en forskel. Oplysninger om rådgivningernes aktuelle tilbud kan findes på
RådgivningsPortalen.dk.
Organisationernes situation lige nu betyder, at de har uendelig svært ved at få planlagte
fondsansøgninger færdige nu og de kommende måneder. RådgivningsDanmark ønsker derfor
med denne henvendelse at appellere til fondene om at udvise forståelse for denne situation
og i den forbindelse blandt andet udvise fleksibilitet i forhold til ansøgningsfrister. Det kan fx
være ved at forlænge frister og give mulighed for løbende indsendelser.

Om RådgivningsDanmark
RådgivningsDanmark er brancheforening for gratis, sociale rådgivningstilbud til mennesker i
komplicerede livssituationer. Foreningens medlemmer tæller 53 organisationer, som
tilsammen driver mere end 70 rådgivningstilbud og i 2019 besvarede mere end 370.000
henvendelser fra rådsøgende. Foreningens 53 medlemmer kan ses her.
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