Handlingsplan 2018

Handlingsplan for
Namdalseid frivilligsentral
2018
1. Formål
I Namdalseid skal vi legge vekt på å skape aktiviteter for mangfoldige målgrupper, bl.a. på
tvers av alder, kjønn, nasjonalitet og grendetilhørighet. Det er viktig for oss å gi et tilbud til
alle innbyggere.
Frivilligsentralen er eid av kommunen, mens virket er i den frivillige sektoren.

2. Mål
1. Styrke og samordne frivilligheten i Namdalseid
 Være en samarbeidspartner for lag og foreninger i kommunen
 Stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og foreninger og andre frivillige
grupperinger
2. Etablere møteplasser tuftet på frivillighet og styrke det sosiale fellesskapet i
kommunen i bredt samarbeid med innbyggerne
 Etablere møteplasser som kan samle innbyggerne på tvers av alder, kjønn,
nasjonalitet og grendetilhørighet.
 Eksempel på møteplasser:
a) Mat/måltid danner rammene for å treffes
b) Kulturaktiviteter
c) Kurs, seminarer og opplæring
3. Skape et bredt og attraktivt aktivitetstilbud for en mangfoldig målgruppe som
styrker identitet og tilhørighet til bygda
a) Sentralen er en selvstendig aktør ved siden av det øvrige foreningslivet i
kommunen
b) Sentralen skal fokusere på aktiviteter som ikke tilbys som organiserte
aktiviteter fra andre lag og foreninger.
c) Aktivitetene som sentralen arrangerer skal ikke på noe punkt konkurrere med
tilbud fra andre lag og foreninger.

3. Fokusområder 2018
Fokusområde A – videreutvikle frivilligsentralen som møteplass
 Gjøre frivilligsentralen til et aktivt og attraktivt møtested
Fokusområde B – gi breddetilbud
 Gjennom et breddetilbud ønsker frivilligsentralen å være til for alle i Namdalseid,
uansett interesser, alder, fysisk form o.l.
 Bidra til aktiviteter som underbygger en god folkehelse i Namdalseid.
Fokusområde C – legge forholdene til rette for frivillig engasjement
 Være attraktiv for alle aldersgrupper
 Være åpen og imøtekommende og følge opp initiativ og engasjement
 Det skal være trivelig å være frivillig
 Tilby inspirasjonskvelder, foredrag, kurs o.l. for frivillige
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Fokusområde D – samarbeide med lag og foreninger
 Bistå lag og foreninger etter behov/forespørsel
 Legge til rette for samarbeid på tvers av lag og foreninger, til nytte for både styrene i
de respektive lagene/foreningene og de som deltar på aktivitetene.
 Arrangere aktiviteter i fellesskap for generelt å styrke det frivillige tilbudet i
kommunen.
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4. Aktiviteter
Frivilligsentralen prioriterer å satse på disse aktivitetene. Rekkefølgen de skrives i er tilfeldig. I tillegg vil idéer og engasjement skape aktivitet
fortløpende
Aktivitet

Formål

Tidsperspektiv

Målgruppe

Kommentar

Bygdakafé



Møteplass som skaper trivsel

Ukentlig, med feriestengt

Alle

Namdalseid og Statland

Aktivitetsuke
skoleferier



Arrangere aktiviteter for skolebarn (619 år) i vinter- og høstferien.

Fast høst- og vinterferie.

Barn og ungdom

Besøkstjenester



Skape aktivitet for personer på
institusjon, omsorgsbolig og
ensomme hjemmeboende

Individuell besøkstjeneste
Ukentlig leseombud
Ukentlig sittedans
Månedlig kara-kaffe
Månedlig bakedager

Eldre på institusjon,
omsorgsbolig og
hjemmeboende.

Turist i egen bygd




Lavterskelturer som alle kan delta på
Bidra til å gjøre lokale turmål kjent

2-3 turer i året
Tilgjengeliggjøre info om
lokale turmål

Alle

Aktivitetskvelder
og kurs



Arrangere aktiviteter som engasjerer
ulike interesser.
o Mat
o Hobby
o Film
o Internasjonale tema
o Halloweenkveld for barn

Frivilligforum



En årlig faglig arena for alle i
organisert og ikke-organisert frivillig
aktivitet i kommunen.
Skal inspirere og skape dialog for
samarbeid og idéer.
Valg av årsmøtedelegater og
valgkomite fra frivilligheten.




Årlig

Besøksvenntjenesten i
samarbeid med Røde Kors,
pensjonistlaget og
menighetsrådet.

Alle

Frivilligsentralen kan arrangere
alene eller i samarbeid med
andre lag/foreninger

Alle voksne som er
involvert i organisertog ikke-organisert
frivillig aktivitet

Omfanget på arrangementet
bestemmes av økonomien til
frivilligsentralen.
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Seniorsurf



Dataveiledning som øker
kompetansen hos seniorer
Møteplass som skaper trivsel

Annenhver uke med
pause om sommeren.

Alle over 55 år

Namdalseid seniornett drives av
frivilligsentralen og er en
lokalforening under Seniornett
Norge

Årlig fest for alle som har bidratt som
frivillige for frivilligsentralen forrige år.
Gi noe tilbake til de som har bidratt til
økt aktivitet

Årlig

Alle voksne frivillige i
foregående år

Sommerfest




Møteplass som skaper trivsel
Legge til rette for at lag og foreninger
kan arrangere lørdagskafe for å
promotere seg selv og bidra til å
skape aktivitet.

Lørdager når noen vil
arrangere

Alle

Arrangeres av lag og foreninger.



Et felles utgangspunkt for å ha
oversikt over hva som skjer av frivillig
aktivitet i Namdalseid


Årlig fest for de
frivillige




Lørdagskafé

Hjemmeside for
frivillig aktivitet i
Namdalseid

Frivilligsentralen kan også
arrangere ved anledning.

Alle
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