Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2021

Visjon

Bø Frivilligsentral ønsker å være en frivillig organisasjon som blir respektert, satt pris og sett på som en støttespiller for
enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, det offentlige og næringslivet i lokalsamfunnet.

Hovedmål 1

Bidra til å styrke og motivere til frivillig innsats i lokalsamfunnet, gjennom å være en egen aktivitetsarena og katalysator til andre
organisasjoner for folk som ønsker å være frivillig.

Resultatmål 1.1

BøF skal være godt kjent i lokalsamfunnet og gi god informasjon om aktiviteter

Tiltak
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Oppdatere egen hjemmeside, facebook, instragram og andre informasjonskanaler på nett. Være tilgjengelig på Midt-Telemark
kommune sin hjemmeside
Invitere oss inn på ledermøter i Midt-Telemark kommune for å få signaler om behov og informere om tilbud. Finne nye
samskapningsarenaer.
Synliggjøre oss ved å få fine og synlige profileringskilt på utsiden av huset.
Annonsere jevnlig i Bø Blad og informere lokalavisen om aktiviteter
Lage plakater, brosjyrer og annet markedsføringsmateriell som er relevant for enkelte aktiviteter og for å rekruttere nye frivillige
Gjennomføre 2 stands på Universitetet, Bøsenteret og i Bø sentrum for å gjøre oss synlige, informere og rekruttere frivillige
Henge opp ny plakater på Universitetet og andre plasser minst 4 ganger i året
Vi skal være tilgjengelige på kontoret. Vi skal ha offisiell åpningstid fra tirsdag til fredag kl 09.00-15.30.
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Resultatmål 1.2 Vi skal initiere og samarbeide om behovsrettede, helsefremmende og sosiale aktiviteter og arrangement
Tiltak
1.2.1

Hjelpe enkeltpersoner
Vi skal hjelpe uføre og eldre med praktisk hjelp så langt vi klarer. Vi videreformidler henvendelser om hjelp til andre instanser,
dersom vi ikke har frivillige til oppdraget

1.2.7

Etter skoletid for barn i 5.-7. klasse
Tilrettelegge for «Etter skoletid» for barn i 5. klasse på tirsdager, 6.klasse onsdager og 7. klasse fredager hele skoleåret.
Måltall: 4 frivillige faste hver gang. 60 barn hver uke.
Ung Arena for ungdom i 8.-10. klasse
I samarbeid med Ung Arena Midt-Telemark, skal vi tilrettelegge for møteplass for ungdom «Ung Arena» hver torsdag hele
skoleåret.
Måltall: 3 frivillige faste hver gang. 25 deltakere hver uke.
Utstyrsbank for barn, unge og andre
Vi må søke om nye prosjektmidler til BufDir for å opprettholde tilbudet om gratis lån av utstyr. Vi må jobbe for en
partnerskapsavtale med Midt-Telemark kommune, som innebærer et forpliktende samarbeide om dette tilbudet.
Fredagsdisco for utviklingshemmede
Arrangere fredagsdisco 10 ganger i løpet av året.
Måltall: 5 frivillige og 50 deltakere hver gang
Være et service- og støtteorgan for andre organisasjoner og brukere av huset
Tilrettelegge for eldretrimmen, Seniornett, Bø Pensjonistlag m.fl.
Samarbeide med Kiwi i Bø og hente matvarer der 3 ganger i uken

1.2.8

Leie reol på «Det Gule Hus» og selge videre utstyr og annet som vi ikke har bruk for. Gjenbruk.

1.2.9

Samarbeide med Frivilligsentralen i Sauherad om prosjektsøknad BufDir – møteplass barn og unge.

1.2.2

1.2.3
1.2.4

1.2.5

1.2.6
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1.2.10

1.2.11

1.2.12
1.2.13

Resultatmål 1.3
Tiltak
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Resultatmål 1.4
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Stolpejakten 2021
Organisere Stolpejakten i Bø 2021, i samarbeid med Bø Orienteringslag, Midt-Telemark Frisklivssentral m.fl
Aktivitetssted for ungdom
Gjennomføre prosjektet «Aktivitetssted for ungdom» ihht den innvilgede søknaden fra Gjensidigestiftelsen.
- Utbedre lokalene i Kafè Anno, Kjøkken 3. etg og andre utbedringer
- Treffsted i helger
- Treffsted «Ung Arena» etter skolen
- Tur på Lifjell og andre turer
Opprette partnerskapsavtale med Midt-Telemark kommune
Avtalen skal inneholde ikke-lovpålagte, behovsrettede tiltak som vi kan bistå med
Være åpen for nye samarbeid og samhandlingsprosjekter

BøF skal være et interessant sted å engasjere seg frivillig, der den enkelte føler seg ivaretatt og inkludert
Rekruttere, engasjere og følge opp frivillige, samt videreformidle frivillige til andre lag og foreninger
Organisere en sammenkomst i året for de frivillige, gjerne med et tema/foredrag
Fungere som en praksisplass for studenter og andre
Ha skriftlige rutiner for drift av huset og informasjon om de ulike aktivitetene.

Ha godt tilrettelagte, trygge, attraktive og brukervennlige lokaler

Tiltak
1.4.1

Ha et levende hus med mange muligheter. Holde orden på huset og ha alle lokalene klare til neste møte

1.4.2
1.4.3

Utbedre gulvet i Kafè Anno slik at det blir lunere og mer lyddempende
Totalrenovere kjøkkenet i 3. etasje
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1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12

Utarbeide planer for å utbedre uteplassen ytterligere
Legge nytt gulv på kontor og forkontor
Legge nytt belegg i trappegangen til 3. etasje
Vaske og male Storsalen
Montere utvendige persienner for Kinosalen
Lage en bedre sykkelparkering utenfor Kafè Anno
Bø Frivilligsentral er et Evakuerte Pårørende Senter for kommunen (EPS-senter) ifb beredskapsplanen.
Glede oss over at huset blir pusset opp utvendig med nye vinduer og maling.

Resultatmål 1.5

BøF skal være likvid og driftssikker

Tiltak

1.5.1

1.5.2
1.5.3
1.5.4

Skaffe prosjektmidler som finansierer aktiviteter på BøF, og finansierer ulike andre samarbeidsprosjekter
- Sommeraktiviteter for barn og unge
- Møteplass for barn og unge
- Utstyrsbank
- Uteplassen
Gjennomføre inntektsgivende tiltak og arrangement
Være et attraktivt kurs og møtested.
Ha regelmessige styremøter og ha god kostnads- og driftskontroll
Få flere Grasrotmidler fra Norsk Tipping

1.5.5
1.5.6

Antall: 10 nye støttespillere
Få flere økonomiske støttespillere via Vipps og andre metoder
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