HANDLINGSPLAN 2012
Hovedmål for Løkkan Frivilligsentral
Være en inkluderende og lokalt forankret samhandlingsarena for frivillighet i Midtbyen, Øya og Elgeseter.
I samarbeid med det frivillige og det offentlige bidra til aktivitet, deltagelse og gode møteplasser.
Initiere, mobilisere og samordne frivillig innsats og legge opp aktiviteter i tråd med lokale forutsetninger og
behov. Bidra til å frigjøre og opprettholde frivillighet hos enkeltmennesker og i organisasjoner, lag/foreninger.
Arbeidet ved sentralen er forankret i vår visjon: ”Det skal være trivelig å være frivillig”,
Mål:
1.










Tilrettelegge for frivillig aktivitet og bidra til et godt og levende nærmiljø
Gjøre det trivelig å være frivillig, og tilby oppgaver de frivillige ønsker og mestrer
Opprettholde og videreutvikle velfungerende aktiviteter og tilbud, og tilrettelegge for nye
Være kjent med ønsker og behov for frivillighet i nærmiljøet
Stille opp på relevante møter og samlinger når vi forespørres om samarbeid eller informasjon
Vedlikeholde og styrke frivilligheten gjennom gode samarbeidsrelasjoner og nettverksbygging
Prioritere frivillighet ovenfor eldre og funksjonshemmede
Også tilrettelegge for aktivitet og frivillighet som når andre grupper
Markere 10 års jubileet til Løkkanringen Seniordans











Rekruttering og oppfølging av frivillige og frivillig arbeid
Rekruttere 10-20 nye frivillige og få mer mangfold (alder, kjønn, etnisk bakgrunn)
Inkludere mennesker som har lav deltakelse i arbeids- og organisasjonsliv
Skape et attraktivt og inkluderende miljø for frivillige, gruppevis og individuelt
Tilrettelegge for at frivillige får påfyll og kompetanseheving
Ha jevnlig møter/kontakt med frivillige som bidrar på faste aktiviteter
Ha kontakt med alle faste frivillige minst 2 ganger i året
Sende skriftlig informasjon til alle frivillige og nære samarbeidspartnere minst 2 ganger i året
Sørge for at nye frivillige og personer i praksis ol får opplæring, nettverk og informasjon






Være en god samarbeidspartner lokalt og i nettverket for sentralene i Trondheim
Fortsette med nettverkbygging og synliggjøring gjennom formelle og uformelle fora
Ha jevnlig kontakt med både offentlige, private og frivillige samarbeidspartnere
Være en åpen og inkluderende arena som tilrettelegger for deltakelse fra studenter, innvandrere,
arbeidsutprøving, praksisplasser og lignende
Følge opp intensjonene i partnerskapsavtalen med Trondheim kommune
Videreføre samarbeidsprosjektet med hjemmetjenesten i Nidelven sone
Bidra til utviklingsarbeid i samarbeidet med nettverket for sentraler i Trondheim og andre
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