HANDLINGSPLAN FOR RINGERIKE
FRIVILLIGSENTRAL 2017
Hovedmålsetting for perioden:
-

-

Koordinere og videreutvikle det frivillige arbeidet i Ringerike kommune.
Delta i møter og opprettholde/ajourføre avtaler i forhold til partnerskapsavtale med
Ringerike kommune.
Opprettholde kontakten med sentralens samarbeidsforeninger gjennom gjensidig
informasjon på årsmøtet og evt samarbeid om aktiviteter.
Rekruttere nye frivillige hjelpere.
Arbeide med å holde god kontakt til alle frivillige hjelpere og opprettholde deres
interesse for det frivillige arbeidet gjennom personlig kontakt, bursdagshilsner,
temakvelder, kurs, busstur og feiring av Den Internasjonale Frivillighetsdagen.
Trekke inn frivillige hjelpere som gruppeledere i aktiviteter der det lar seg gjøre, som
avlastning for administrasjonen.
Starte nye aktiviteter i forhold til ønsker og behov i henhold til budsjett og
etterspørsel.
Opprettholde og videreutvikle eksisterende tiltak etter behov.

Delmål:
Videreføre følgende aktiviteter:
- Håndarbeidsgruppe med julemesse
- Bridgeklubb
- Historiegruppe
- Lesering
- Datakafé
- Mimreklubb
- Lydavis
- Engelskgruppe
- Temakafè
- Barnevaktsentral
- Pustegruppe
- Kul-Tur
- Quizkvelder
- Treffpunkt
- Frukt-og bærformidling
- Leksehjelp
Videreføre følgende aktiviteter/prosjekt i samarbeid med Ringerike kommune:
- Flerkulturelle frokoster
- Flerkulturell kvinnegruppe
- Matombringelse
- Ti på topp turer
- Telefonkontakt
- Miljøpatrulje
- Utstyrssentral
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- Natteravnstjeneste m/suppestasjon
- Båtvettkurs
- Sorggrupper
- Trivselstiltak i kommunale institusjoner
- Verdens aktivitetsdag/Livsglededager
- Riddergårdsdag
- Språkkafè
- Sangkafè
- Middag for hjemmeboende eldre
Øvrig samarbeid:
- Advokatene i Ringerike om gratis rådgivning
- Friomsorgen om samfunnsstraff
- Hørselslaget om hørselshjelp og salg av batterier
- Grunnskoler om strikkeundervisning
- Ringerike og Hole Røde kors om busstur og fester for hjemmeboende eldre
- Hole Frivilligsentral om Sorg og Omsorg Ringerike/Hole, båtvettundervisning,
julegaveinnsamling og natteravner
Deltagelse på:
- Riddergårdsdagen
- Ringeriksdagen
- Helse- og omsorgskonferanse
- Evt konferanse i regi av Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler
- Evt nettverkssamlinger
Nye aktiviteter:
- Utvidelse av tilbud til hjemmeboende eldre
- Gågruppe og evt andre aktiviteter i samarbeid med Frisklivssentralen
- Tilbud om selvhjelpsgrupper
- Aktivitetsvenn til personer med demens i institusjon og private hjem

Utfordringer:
-

Ivaretagelse av sentralens økonomi og aktiviteter gjennom å søke økonomisk støtte
fra lokalsamfunnet og andre aktuelle instanser for å opprettholde nivået.
Arbeide videre med å styrke Grasrotandelen.
Vurdere videreutviklingen i samfunnet i forhold til endringer av sentralens
samarbeidsforeninger.
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