Årsplan for Søndre Land
Frivilligsentral 2012
Frivilligsentralens hovedmålsetting er:
- Å bidra til at Søndre Land blir en kommune
der det er plass til og behov for alle
- Å skape et lokalsamfunn der alle kan
delta aktivt på egne premisser.

Visjon:
Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker,
frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester
i Søndre Land Kommune.

Samarbeid med lag og organisasjoner:
Gå- grupper, i samarbeid med lag/foreninger i hele S. Land.
Likemannsarbeid med interesseorganisasjoner
Samarbeid med S.L. Jeger og Fiskeforening, fisketurer, fluebinding mm.
Verdensdagen for Mental Helse sammen med Mental Helse Land,
NLK og frivilligsentralen i NLK.
Samarbeid med Wolla om Vanntilvenningskurs
Samarbeid med Wolla om et matkurs på Wolla – «Sunn mat for en billig penge»
Samarbeid med kommunen:
Natteravnordningen- samarbeid med Ungdomsklubben
Samarbeid med Ungdomsskolen om arrangering av eldrefester
Samarbeid med Helsestasjonen om Småbarnstreff
Samarbeid med NAV om bruk av ressurser
Andre oppgaver etter nærmere avtale.
Selvhjepsgrupper tilknyttet frivilligsentralen:
Landingsplassen
Hørselgruppe?
Leksehjelp?
Tirsdagslunsj?
Samarbeid med “eierlagene”:
Tar oppgaver som lagene trenger/ønsker hjelp til
Internasjonal Førjulsfest er et samarbeid med Røde Kors

Aktiviteter og prosjekter
 Aktiviteter som foregår eller starter opp
Sang og bevegelse en gang i mnd. på Hovli
Allsang på Hovli
Bridge for nybegynnere
Datakurs
65+ - kurs i april
Sosial engelsk gruppe
Eldrefester
Småbarnstreff
Tirsdagslunsj
Leksehjelp
Vanntilvenningskurs
Spillkvelder på barneskolene
Aktivitetsuke for både ungdomsskolen og barneskolene i skoleferien
 Markedsføre aktiviteter og prosjekter
Bruker avisa, Randsfjordsradioen, kommunens hjemmeside, vår hjemmeside,
oppslagstavla på Rådhuset og plakater rundt i butikkene, Stand på Hovdager og Jul i
Søndre Land, Salg av vafler i Sentrum
 Arrangere samlinger for ildsjeler / frivillige
Egen tur
Egen hyggekveld
 Rekruttere flere frivillige
Ut til Lag og foreninger
Oppslag rundt i kommunen
Skape oppgaver

Økonomi
Søke prosjektmidler/legatmidler
Skape inntektsbringende aktiviteter.
Styret

 Fordele arbeids og ansvarsområde
Delta på styreseminar for å utvikle felles forståelse for hva styrearbeidet innebærer
for den enkelte og for styret som helhet
Delta på regionkonferanse
Delta på arrangement

