

Magnar Bremeraunet, Rissa

Bård Hindrum, Leksvik

Aktiviteter


DKSS- den kulturelle spaserstokken



En del av kultursektoren-kulturuka m.m



Turstiprosjektet



Trimpoeng/kjentmannsposter



Frivilligmiddag i Leksvik og Vanvikan



Frokost Havna Vanvikan



«karran på tur»



Samarbeid med skoler og barnehager



Samarbeid med forskjellige organisasjoner



Språk-kafe x2, leksehjelp i Vanvikan med 6 -8 «lærere»



Aktiv sommer - hele kommunen -260 barn sist sommer



Kamferdropsfestivalen – hele kommunen



Møbel/utstyrsformidling.



Yrkesmesse



Tv-aksjon



Mange større og mindre prosjekt, gras, hage, gapahuker, ved, strøsand

Språk Cafe

Rissa Frivilligsentral Sa
•

Eies av lag og foreninger, ca. 25 stk.

•

Sentralen skal først og fremst bidra til å ivareta og
stimulere de friske ressurser hos enkeltmennesker
og lokalsamfunnet.

•

Sentralens initiativ bør/skal ikke på noe punkt
konkurrere med andre organisasjoner.

•

Vår ressurs er de frivillige.

•

Åpen for alle aldersgrupper og kulturer.

Hvilke aktiviteter har vi?


Språk cafe



Nattevandring



Datacafe (Hver 14 dag)



Hjelper Lag og foreninger



Brukbart (bruktbutikk)



Folkehelse



Treffplassen



Håndballskole



Julefeiring



Kultur arrangement



Kjøring



Sorggruppe



Flyktningeguider



Fakturering



Småjobbklubben



Leksehjelp (Hver tirsdag)



Aktiv Sommer



Søknader



Ledsager (ca 50 oppdrag pr år)



Utstyrsentral



Besøkstjeneste (Hver onsdag)



Yrkesmesse



Div. kurs



Kano/Båt utleie



Tv aksjon



Skolemat



Utlevering av Strøsand

Samarbeidsprosjekt


Aktiv Sommer



Kamferdrops



Kulturuke



Frivilligarrangement



Språk Cafe



Tv-aksjon

For hver kroner du bruker på frivillighet får
du minst 4 kroner igjen.

•

Hvis kommunen bruker 1 mill. på Frivilligsentralen, så er verdien på den
innsats vi legger ned sammen med frivillige på minst 4. millioner.

•

Vi vil anslå verdi for frivilligarbeidet Rissa og Leksvik frivilligsentral står for er
på ca 7. millioner.

•

Hvis vi kan bidrar til at en person kan bo hjemme i 1 år i stedet for å måtte
bodd på institusjon (eldresenter/sykehjem).

•

Sparer kommunen mellom 800 000-1 000 000.

Tilskuddsfordeling 2021
Fra 2021 mister landets 462 frivilligsentraler sitt statlige driftstilskudd. Etter
30 år med tverrpolitisk støtte, forsvinner nå frivilligsentralenes driftstilskudd
inn i kommunens rammetilskudd og kommunene står fritt til å bruke pengene,
som før altså var øremerket frivilligheten, på akkurat hva de vil.
Dersom størrelse på total overføring fra staten til landets frivilligsentraler
opprettholdes, vil kommunene overføres en sum på kr. 35,16 pr innbygger.

For Indre Fosen med ca. 10.000 innbyggere og TO frivilligsentraler betyr dette
en overføring på 351.600 mot dagens 828.000!!!
For frivilligsentralen i disse kommunene innebærer det at de er avhengig av at
kommunen og kommunestyrene øker sitt driftstilskudd til frivilligsentralen
tilsvarende - også i økonomisk krevende år.
Av de 462 frivilligsentralen vil 265 få mindre tilskudd vis dette ikke endres og for
mange vil dette bety nedleggelse eller svært redusert drift.
Håper politikerne får opp øynene og ser hvor feil dette blir, slik at
frivilligsentralen kan fortsette det gode arbeidet.

