har som visjon å skape en best mulig arena for
samarbeid mellom mennesker, lag / foreninger,
organisasjoner og det offentlige.
Sammen skaper vi trivsel og utvikling!

Til
Frivillige organisasjoner
Enhetsledere i Eidsvoll kommune.
Eidsvoll april 2018
Invitasjon til opprettelse av partnerskap for trivsel og utvikling i Eidsvoll kommune
Vi inviterer frivillige organisasjoner og kommunens etater til å inngå partnerskap.
I klartekst innebærer dette at kommunale instanser og frivillige organisasjoner samhandler om
tiltak/aktiviteter som bidrar til trivsel og utvikling i Eidsvoll kommune.
For å bli vurdert som partnere må partnerskapet inneholde minimum to aktører (en fra
kommunen og en fra frivillig sektor) som:
•
•
•
•
•
•
•

Vil oppnå et felles, konkret mål.
Har nytte av samhandling med kommunen/frivilligheten.
Forplikter seg til å bidra med avtalte innsatsfaktorer i et felles tiltak.
Vil samhandle over lengre tid.
Er besluttingsdyktige.
Avtaler en oppfølgingsplan for å sikre at målet oppnås.
Ser at dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

Kommunestyret har bevilget kr 30.000,- til å dekke eventuelle utgifter til nye partnerskap.

Hvordan går man frem for å inngå et partnerskap:
1. Still spørsmålet: Hva kan vi, i vår organisasjon/etat, bidra med for å skape enda mer
trivsel og utvikling enn hva vi allerede gjør?
2. Hvem innen frivilligheten/kommunen er det viktig å samhandle med for å starte den nye
aktiviteten/det nye tiltaket?
3. Ta kontakt med den eventuelle partneren som dere mener er viktig. Spør om de vil bidra
på lik linje som dere i et felles tiltak.
4. Hvis ja, fyll ut vedlagte skjema og send det til Eidsvoll Frivilligsentral.
5. Ønsker dere mer informasjon stiller Frivilligsentralen gjerne opp på et samarbeidsmøte.

Eidsvoll frivilligsentral i samarbeid med styret vil vurdere alle innsendte skjemaer og invitere
de mest aktuelle til en videre prosess for utforming av partnerskapsavtaler og vurdering av
eventuelle økonomiske behov. De økonomiske rammene vil ligge på 5 til 20 tusen.
Er ditt tiltak spesielt viktig for samarbeid i Eidsvoll kommune, og det er behov for en større
økonomisk ramme, kan det vurderes.

Spørsmål?
Kontakt Eidsvoll Frivilligsentral v/ Irene Engeskaug på telefon: 63960170
post@frivilligsentralen-eidsvoll.no
www.frivilligsentralen-eidsvoll.no
Gladbakkveien 54.
2070 Råholt

Med vennlig hilsen

Eidsvoll frivilligsentral
Irene Engeskaug

Send søknad fortløpende og når ideene dukker opp.

For å gi en liten idé om hva partnerskapene kan handle om gir vi en oversikt over noen
av de partnerskapene som vi har inngått.

Gjeldene Partnerskapsavtaler i Eidsvoll. 2017-18
Eidsvoll Revmatikerforening Fornye foreningen inn i en ny tid med tanke på yngre
medlemmer.
Skape gode, interessante og motiverende medlemskvelder som er åpne for alle. Arbeidet her
er rettet ut mot et folkehelseperspektiv.
Arrangere bassengtrening og prøve å utvide tilbudet. Være med å markedsføre og skape
samarbeidsarena med andre lag / foreninger som også bruker Gladbakk aktivitetssenter som
sin faste møteplass. De vil også generelt jobbe for og markedsføre aktiviteter som skjer på
Gladbakk.
Eidsvoll og Hurdal Røde kors avd. Omsorg / besøkstjeneste og migrasjon Være med i det
samarbeidet som Eidsvoll Frivilligsentral bygger opp rundt aktivitet for eldre i Eidsvoll.
Viktig at alle aktører spiller på lag og skaper en god samarbeidsarena. Eidsvoll og Hurdal
Røde Kors er en viktig aktør i dette arbeidet, de har vært aktive på dette område i snart 50 år.
Eidsvoll demensforening og Livsglede for eldre, Eidsvoll er en del av samarbeidet.
Være med i det samarbeidet som Eidsvoll Frivilligsentral bygger opp rundt aktivitet for
flerkulturelt arbeid. Viktig at alle aktører spiller på lag og skaper en god samarbeidsarena.
Eidsvoll og Hurdal Røde Kors er en viktig aktør i dette arbeidet, fortsetter med arbeidet,
opprettholder aktiviteten og eventuelt skaper mer. Eidsvoll og Hurdal Røde Kors
videreutvikler tilbud om leksehjelp, flyktningeguider, familieaktiviteter samt aktiviteter på
mottaker.

Eidsvoll Mannskor Ønsker å fortsette aktiviteten som skaper hygge, trivsel og aktivitet blant
beboerne på Vilbeg Helsetun. Legger opp til uformelle konserter med varighet 30-40 min. en
gang i mnd. Stille opp på aktiviteter de blir spurt om på Helsetunet.
Eidsvoll Korforening Lager korkvelder på Valstad Sykehjem og Bøn Sykehjem.
Sangkvelder/ lørdager på Gladbakk aktivitetssenter.
Løpsklubben 1814 mobiliserer frivillige og er ansvarlig for vedlikehold og eventuelt utvikle
løyper i Tærudåsen. Samt bistå i samarbeid med frivillig og frisklivsentralen enkel
vaktmestertjeneste ved gapahuken. Søppel, rydding og ved.
Arrangerer selvstendige dugnader når de ser at det er behov.

Velkommen til et hyggelig samarbeid for
et felles mål.

SØKNAD
Sammen skaper vi trivsel og utvikling!
Organisasjon frivillighet: ……………………………………………………………………….
Kontaktperson:…………..………………………………………………………………………
Telefon: …………………………….

Epostadresse:……………………………………..

Postadresse:……………………………………………………………………………………...
Organisasjon kommunen:……………………………………………………………………….
Kontaktperson:…………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………….

Epostdresse:……………………………………..

Postadresse:……………………………………………………………………………………...
Kort beskrivelse og mål for tiltaket.
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Eventuelle samarbeidspartnere:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Sendes til:
Eidsvoll frivilligsentral
Gladbakkveien 54
2070 Råholt
post@frivilligsentralen-eidsvoll.no

