Home-Start Odense støtter sårbare børnefamilier gennem frivillige familievenner, og
drifter en genbrugsbutik i form af et kreativt værksted. Home-Start Odense har været
nomineret til Odenses Bæredygtighedspris. Vi arbejder for en bæredygtig fremtid for
børnefamilier ud fra FN’s 17 verdensmål:

Home-Start forebygger kriser og sammenbrud i småbørnsfamilier.
Familievennens støtte giver forældre overskud til at forblive i job eller
uddannelse. Alt efter behov hjælper familievennerne familierne med at
stimulere børns sprogbrug, give en hånd med lektier, gennemlæse en
jobansøgning eller lave et budget, så familierne kan få et større økonomisk
overblik. I vores genbrugsbutik donerer vi varer til økonomisk trængte.
Vores familievenner støtter familier med bæredygtige husråd som fx at
undgå madspild, lægge madbudget eller opfordre til at spare på budgettet
ved at købe brugte ting. Gennem dette kommer der mere luft i en stram
økonomi og råd til rigtig mad - også sidst på måneden.

Den venskabelige relation mellem familievennen og familien forebygger
gensidigt ensomhed og mistrivsel. Vi støtter familier, som ofte er fysisk
eller psykisk sårbare. Vi er fortalere for, at livet med små børn både er
smukt og svært og ikke ligner den redigerede virkelighed, som de sociale
medier illustrerer. Familievennernes livserfaring hjælper familier m ed at
slukke for præstationspresset, finde fodfæste og genopdage ressourcer.
Som frivillig i Home-Start er man en del af et meningsfuldt fællesskab,
hvilket fremmer selvværd og livskvalitet.
I Home-Start er vi optaget af at alle kan lære gennem hele livet.
Alle koordinatorer gennemgår løbende kvalitetssikring og opkvalificering.
Alle frivillige familievenner deltager i et 20 timers forberedelseskursus, for at
sikre kendskab til Home-Starts værdier og principper. Netværksmøder
sikrer at erfaringer udveksles og ny viden tilegnes. Alle familier bliver støttet
i deres rejse, så børnene får den bedste start på livet.
I samarbejde med Egmont-fonden har vi et bogtilbud, der hjælper vi familier
med at se bøgers mulighed i forhold til omsorg, aktiviteter og læring.
Home-Start har en ligestillingspolitik. Vi har fokus på både farens og
moderens betydning i det moderne familieliv. Vi indtænker
ligestillingsspørgsmålet i dansk kontekst, og har øje for at begge køn kan
opleve uligheder. Vi samarbejder både med Krisecenter Odense og
Mandecentret Fyn.

Genbrugstøj mindsker brugen af jordens ressourcer, især vand,
kemikalier og fossile brændstoffer, der bruges til fremstilling og transport
af nyt tøj. Ud fra et miljømæssigt perspektiv vasker vi – som
udgangspunkt - ikke det brugte tøj, da vi ønsker at spare vand og
vaskepulver.

Vi :
* Sparer på strømmen, hvor vi kan.
* Anvender LED-lys.
* Vi cykler, når der er tid og mulighed for det. Målet i 2019 er, at vi
anvender El-cykler som transportmiddel til de længere ture,
fremfor at forurene med unødvendige bilkørsel.
Butikken er en rummelig og inkluderende arbejdsplads for de frivillige
som pt. ikke har mulighed for at bidrage aktivt på det ordinære
arbejdsmarked. Her kan kompetencer trygt afprøves og man kan få
afklaring på fremtidig beskæftigelse og uddannelse. Frivillige fra andre
lande styrker her deres position på det danske arbejdsmarked gennem
danskfærdigheder, netværk, kulturforståelse og CV. Vi samarbejder
også med Jobcentret om praktikanter, der skal tilbage på
arbejdsmarkedet.
Vi har etableret et samarbejde med Otterup Produktionsskole, hvor
kreative unge producerer og sælger varer på et bæredygtigt grundlag til
gavn for Home-Start. Vores innovative samarbejde sætter fokus på
frivillighedens kompetencegivende egenskaber i et inkluderende
erhvervsliv.

Vi oplever, at der kan opstå behov for Home-Start støtte i alle
samfundslag. Vi støtter uanset køn, oprindelse, handicap og økonomisk
status. Den sociale ulighed viser sig eks. i familier med udfordret
familiehistorik. Her kan en familieven give forældresparring, der skaber
overskud og selvværd i familien. Støtten medvirker til at udligne social
arv og bremse uhensigtsmæssig udvikling.
Vi ved, at økonomisk ulighed ofte har stor indvirkning på en families
trivsel. Vi er fortalere for, at genbrug bliver et miljøbevidst valg fremfor
blot en økonomisk nødvendighed. På den måde bliver skellet mellem
velstillede og økonomisk dårligt stillede familier mindre mærkbart.
Et bæredygtigt lokalsamfund er kernen i Home-Starts formål. Familier
brydes op, generationer bor langt fra hinanden og boligområder visner
rent socialt. Moderne samfundsmønstre skaber behov for støtte og nye
kontakter. Vi danner gode naboskaber og generationsmøder, der styrker
lokalsamfundet. En familieven giver overskud og bygger bro til nye
netværk. Home- Start sætter fokus på forhold, der gavner familielivet.

Vi stiller spørgsmål til nødvendigheden af nyproduceret børnetøj og
-udstyr. Ved at præsentere børn for genbrug som en almindelig del af
hverdagen, gør vi en indsats for at de kommende generationer ændrer
forbrugsvaner. Vi opfordrer til genbrug, upcycler og reparerer slidt tøj og
børneudstyr.

Vi:
* Minimerer forbrug af engangsemballage
* Sorterer affald
* Opfordrer til mindre madspild
* Upcycler slidte t-shirts til bæreposer
* Har en butik, der er en gammel skibscontainer med modificeret
genbrugsmaterialer.
Vi er bevidste om en bæredygtig forvaltning af verdenshavene, ved at
undgå unødvendig vask af nydoneret genbrugstøj. Hvis tøjet trænger,
anvender vi parfumefri vaskepulver uden skyllemiddel.

Vi:
* Drikker Fairtrade kaffe.
* Begrænser vores papir- og plastikforbrug.

Gennem vores arbejde for et stærkt lokalsamfund, støtter vi op om et
fredeligt og inkluderende fællesskab for alle.
Home-Start Odense har inspireret og bidraget til ny viden om
civilsamfundet samarbejde med kommuner via et to årigt
forskningsprojekt på SDU.

Home-Start Odense er en del af det verdensomspændende Home-Start
World Wide, hvor 22 lande har Home-Start afdelinger. Vi arbejder alle
sammen for at skabe trygge forhold for børnefamilier. Alle afdelinger
lever op til FN´s børnekonvention og Home-Start principper for
fortrolighed, ligestilling og børnesikkerhed. Vi har et partnerskab med
Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune. Desuden er vi
partnere i Fairtrade By Odense.

