Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2022

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
Markedsføre lokalene og organisasjonen på en effektiv måte for å rekruttere frivillige og få leietakere
Måltall: 10 reportasjer og 10 annonser i Bø Blad. 1 oppdatert og informativ hjemmeside. Ukentlig innlegg på Facebook. 1 folder
som distribueres i kommunen. 10 innlegg på Instagram. Henge opp ulike plakater 10 ganger. 1 link på Midt-Telemark kommune sin
hjemmeside. 1 link fra visitbo.no.
Ha stand på Bøsenteret, Bø Torg og Universitetet.
Måltall: 4 stand
Ha jevnlig dialog med frivillige via administrasjonssystem Invi
Måltall: 4 sms-meldinger til alle aktive frivillige
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Resultatmål 1.2 Vi skal initiere og samarbeide om behovsrettede, helsefremmende og sosiale aktiviteter og arrangement
Tiltak
Arrangere Fredagsdisco for utviklingshemmede
Måltall: 4 frivillige og 50 deltakere hver gang. 8 ganger i år.
Ta ansvaret for å opprettholde aktivitetstilbudet «Etter skoletid» 5.-7. klasse – møteplass for barn
Måltall: 4 frivillige hver gang. Tirsdag og onsdager hele skoleåret.
Samarbeide med «Ung Arena Midt-Telemark» - møteplass for ungdom
Måltall: 3 frivillige hver gang. Torsdager hele skoleåret
Vi skal hjelpe uføre og eldre med praktisk hjelp så langt vi klarer.
Måltall: 10 frivillige som kan hjelpe til med hjelp til enkeltpersoner
Være et service- og støtteorgan for organisasjoner og brukere av huset
Måltall: 250 dager i året der vi tilrettelegger med bord, stoler, aktivitetsutstyr etc
Samarbeide med Kiwi i Bø og hente matvarer
Måltall: 3 dager i uka i 40 uker. 1 frivillig
Samarbeide med Sauherad Frivilligsentral om prosjektet «Helstøpt møteplass for barn og unge»
Måltall: 1 prosjektsøknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir)
Være åpen for nye samarbeid og samhandlingsprosjekter
Måltall: 2 nye prosjekter

Resultatmål 1.3
Tiltak

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
Måltall: 20 nye frivillige og 70 aktive frivillige
Organisere en sammenkomst for de frivillige
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Måltall: 2 arrangement
Fungere som en praksisplass for studenter og andre
Måltall: 5 praksisplasser
Markere Frivillighetens År 2022, i samarbeid med Midt-Telemark kommune
Måltall: 1 arrangement og 4 planleggingsmøter

Resultatmål 1.4

Ha godt tilrettelagte, trygge, attraktive og brukervennlige lokaler og uteområder

Tiltak
Pusse opp Forkontor og Kontor, inkludert å legge nytt gulv
Vaske og male Storsalen
Legge teppe på Kursrommet (Spillrommet)* forutsetter tilskudd
Fullføre prosjektet med uteområdet *forutsetter tilskudd
Montere sykkelstativ ved Kafè Anno
Bygge lettvegg på Røde Kors-rommet
Flytte utstyrsbanken BUA Bø fra kjelleren på huset til nytt lager
Få nytt tyverivarslingsanlegg på huset

Anskaffe et nytt lager for utstyret vårt
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BøF skal være et attraktivt møtested med bærekraftige driftsformer, god likviditet og solid drift

Tiltak

Søke prosjektmidler
Leie ut lokalene til møter, kurs og arrangement
Ha en ansvarlig for Fredagsdisco
Ha en ansvarlig for utstyrsbanken BUA i Bø
Gjennomføre inntektsgivende tiltak og arrangement
Etablere en ny driftsform for Utstyrsbanken BUA i Bø og få flere samarbeidsparter
Ha regelmessige styremøter og ha god kostnads- og driftskontroll
Sette fokus på Grasrotandelen og andre støtteordninger og få flere økonomiske støttespillere
Utarbeide Partnerskapsavtale med Midt-Telemark kommune
Måltall: 1 overordnet avtale og en aktivitetsplan
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