Frivillige i omsorg for alvorlig
syke og pårørende
i Alstahaug kommune

Termik-Alstahaug - Handlingsplan 2014
Innledning
Termik-Alstahaug vil i 2014 jobbe for å få på plass en ny daglig leder for Termik-Alstahaug
kombinert med frivillighetssentral. Dette er viktig for å sikre Termik-Alstahaug sin rolle i
kommunen.
Termik-Alstahaug skal fremstå som en naturlig part i omsorgen for alvorlig syke pasienter og
deres pårørende i Alstahaug kommune.
Termik-Alstahaug skal i 2014 gjennomføre følgende satsninger:
1. Ivaretakelse av våre frivillige
a. Kurs for frivillige
Planlegge og gjennomføre kurs for frivillige høsten 2014/januar 2015.
b. Temakvelder
Arrangere temakvelder annenhver måned utenom sommermånedene.
Disse kveldene skal være et samlingspunkt for alle frivillige, hvor man får faglig
påfyll, utveksler erfaringer med fokus på tjenesten vi tilbyr.
c. Fast samlingspunkt
Etablere et fast samlingspunkt for de frivillige, hvor man kan samles for sosialt lag og
møte med daglig leder og styret. F.eks en fast kafe dag i uken.
d. Sosiale aktiviteter
Arrangere sosiale aktiviteter for alle frivillige. Det er viktig å skape en arena for
sosiale møtepunkter for våre frivillige.

2. Markedsføring/profilering av Termik-Alstahaug
I 2013 har vi jobbet aktivt i forhold til nye brosjyrer, facebookside, profileringsplagg
og ny internettside. 2014 skal være et år hvor vi jobber med aktivt være ute i
nærmiljøet og profilerer vårt arbeid og våre tilbud. Det er viktig at Termik-Alstahaug
også jobber aktivt med å søke økonomisk støtte til vårt arbeid fra det lokale
næringsmiljøet til å dekke kostnader knyttet til våre oppdrag.

3. Styrearbeid/administrasjon
a. Møter
Styret vil gjennom sitt arbeid for å drifte, utvikle og organisere Termik-Alstahaug,
gjennomføre arbeidsmøter og styremøter. De forskjellige møtene settes opp etter
behov og temaer.
b. Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar innad i styret.
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Styret vil legge opp til arbeid og ansvarsfordeling innad i styret. Dette for å styrke
styrets sammensetning og sørge for utvikling og kontinuerlig arbeid på de forskjellige
områdene.
Områder som vil kunne bli fordelt:
• Kursansvarlig/utdanning av nye frivillige.
• Temakvelder
• Oppdrag i hjemmet
• Oppdrag på institusjon
• Økonomi
4. Oppdrag
a. Styrke oppdragene opp mot våre brukere og samarbeidspartnere.
Synliggjøre Termik-Alstahaug som naturlig samarbeidspartner ved omsorg for alvorlig
syke og pårørende i kommunen, gjennom aktiv å oppsøke våre samarbeidspartnere på
møter og samlinger.
b. Knytte våre frivillige opp mot oppdrag som motiverer den enkelte.
Kartlegge de frivilliges styrker og interesser for å kunne tilby riktig type oppdrag, som
motiverer den frivillige og byr på det beste tilbudet til bruker.
c. Starte opp samtalegrupper for pårørende til kreftpasienter i HALD
kommunene sammen med kreftkoordinator.
d. Starte opp prøveprosjekt med barvogn på sykehjemme.

5. Samarbeid
a. Søke samarbeid med naturlige samarbeidspartnere i kommunen.
• Kartlegge og søke samarbeid med naturlige samarbeidspartnere rundt oppdrag og
utvikling av våre oppdrag i kommunen.
• Søke videre samarbeid om daglig leder og kontorsted sammen med Alstahaug
kommune.
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