VELKOMMEN TIL
STEIGEN FRIVILLIGSENTRAL!
Vi holder til på Rådhuset i Leinesfjord der Daglig Leder, Aslaug Bartholsen har
kontor i 2.etg. Kontortiden er fra kl.09.00 – 15.00.
Kontakt pr Mail: frivillig@steigen.kommune.no eller telf: 454 88 929
Det kan være lurt å ringe 45488929 og sjekke om kontoret er bemannet før du
tar turen hit, da vi av og til er ute eller i møter☺

Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass og
samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.
Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som
privatpersoner og frivillig organisasjoner utfører, og dermed styrke og fremme
det frivillige arbeidet!

OM OSS:
Aslaug Bartholsen ble ansatt som daglig leder av Steigen Frivilligsentral
1.Januar 2013.

Nytt Styre var på plass etter årsmøtet 27/2 2013.
Styret består av:
Leder
Nestleder: Eli Harildstad

Mail: eliharildstad@gmail.com Mobil:91853742

Styremedlem: Jarl Arne Pedersen
Mail: jararped@oneline.no Mobil: 41560834
Styremedlem: Helge Langbakk
Mail: olangbak@oneline.no Mobil:48130982
Styremedlem: Sissel Grimstad
Styremedlem: Hilde Husøy
Varamedlemer: Kjell Fredriksen
Varamedlem:

Kjersti Olsen

Varamedlem: Hildur Lund

Mail: hildur.lund@sbnett.no Mobil: 450

ENGASJER DEG – SOM FRIVILLIG!!
Hvem kan være frivillig?
Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre.
Du som har blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange.
Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre
mennesker.
Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig
jobbsøkertid.
Du som ønsker å være medmenneske.
-

Turvenn
Besøksvenn til hjemmeboende eller på institusjon.
Praktiske oppgaver, handlehjelp, kjøring, kafe
Underholdning på institusjon
Trimgruppe
Leksehjelp , besteforeldre for de som ikke har familie, og mye mer…..

GARANTI:
Siden alle jobber frivillig kan vi IKKE garantere at alle får den hjelpen de ber om. Men vi
garanterer at vi skal gjøre så godt som vi kan. Husk at frivillige er vanlige mennesker som ikke
nødvendigvis har en kompetanse på det de skal hjelpe med. Enkelte jobber som utgjør fare
for den frivillige, må vi dessverre si nei til. F.eks klatre høyt opp under møne eller opp på tak.
Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må brukeren selv skaffe.

TAUSHETSPLIKT:
Alle de frivillige er underlagt taushetsplikt.

MÅLGRUPPE: er alle innbyggerne i Steigen som ønsker den hjelp Frivilligsentralen kan
tilby.

AKTIVITETER:
KIOSK:
Annen hver onsdag er det to damer hos beboerne på Steigentunet og selger
kioskvarer.

TRIM:
Hver tirsdag er det trim på «Nygårdsheimen» kl. 11.00. Oppfordrer alle eldre i
området til å delta☺

ELDRE KAFE:
Annen hver onsdag har vi eldre kafe på Steigen Vertshus fra kl. 11.00 – 13.00
til en sosial samenkomst. Vi har sang, musikk, historier og quiz!
Neste kafe er tirsdag ( ikke onsdag) 30.mai ☺ Alle er VELKOMMEN!

DAGSENTER:
Hver onsdag kl. 11.00 – 13.00 er det dagsenter for hjemmeboende eldre på
Steigentunet. En uformel ,sosial og hyggelig møteplass!

«KAFFESLABERAS»:
En gang i måneden har vi » kaffeslaberas» for beboerne på Steigentunet!
Neste gang er i forkant av forestilling « Tango for To» og er 25.april kl.16.30.

HISTORIKK:
Et Interimstyre på 4 personer har siden begynnelsen av 2012 hatt som oppgave
å opprette en frivilligsentral i Steigen Kommune.
Det har vært en travel tid og spennende å følge med i den politiske prosessen,
og om man fikk tilskudd fra stat og kommune.
Det fikk de og ny leder ble ansatt ved årsskiftet. Nytt styre var på plass ved
årsmøtet 27.februar 2012.
En frivilligsentral hadde ikke blitt en realitet uten prosjektideen « Verdighet i
eldreomsorgen». Formålet med verdighetstanken er å kunne rette frivillighet
mot eldre som bor hjemme og på institusjon og frivillighet i demensomsorgen.
Daglig Leder skal til høste 2013 til Bergen i et nasjonalt opplæringsprogram for
verdighetskoordinatorer.
Verdighetssentret har etablert et opplæringsprogram for
frivillighetskoordinatorer innen eldreomsorgen som skal gi motivasjon og
kompetanse til frivilligkoordineringsarbeidet, og struktur til å etablere eller
styrke lokale frivillighetsprosjekter.
Linker:

KONTAKT:
Navn: Steigen Frivilligsentral
Eier: Steigen Kommune
Adresse: 8283 Leinesfjord

Daglig Leder:
Aslaug Bartholsen
Mail: frivillig@steigen.kommune.no
Mobil: 454 88 929

KONTAKT MED FRIVILLIGSENTRALEN:
Navn:
Mobilnr:
Mail:
Litt om deg selv:

Hva ønsker du å bidra med:
DU finner oss på Facebook☺
☺

