Partnerskapsmidler folkehelse, fylkeskommunen; handlingsplan med budsjett 2021:
Hovedmål

Hovedstrategier

Satsingsområder

Resultatmål
Støttende miljø for
psykisk helse
Attraktive og trygge
lokalsamfunn

Støttende miljø for
psykisk helse

Sunne levevaner

Fremme frivilligheten i
Rogaland, synliggjøring,
Nettverksarbeid
Kompetanseutvikling bla.
innen folkehelsearbeid
Inspirasjon for frivillige

• Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller
• Drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid
• Fremme frivilligheten i Rogaland, Kompetanseutvikling, Nettverkssamarbeid
• Å skape støttende miljø for god helse
• Synliggjøre helsefremmende og forebyggende arbeid
• Sikre at folkehelsearbeidet rettes mot faktiske utfordringer
• Bidra til etablering av gode evalueringsrutiner
• Synliggjøre forskningsbehov
• Attraktive og trygge lokalsamfunn
• Støttende miljø for psykisk helse
• Sunne levevaner – fokus på fysisk og fellesskap ved konferanse
Tiltak
Ansvar
Tidsplan
Auke digital kompetanse kr 12000,
Gjesdal FS
2021
Godt nok som jeg er kr 15000:
Sør Karmøy FS
Utsette folkehelsetiltak tildelt i 2020
Trygg i vann. Trygg på land
Styret lyser ut midlene, Søknadsfrist 16.
behandler søknader.
april
Den enkelte sentral
planlegger,
Rapport sendes
gjennomfører,
styret innan 1.
Forebygge ensomhet
evaluerer
og
skriver
des. 2021
Tiltak jfr leve hele livet reformen
rapport
til
styret.
Koronatiltak
Inkludere inaktive barn og unge i
fritidsaktiviteter
Integreringstiltak for flyktninger
Fysisk aktivitet

Evaluering

Grad av måloppnåelse
Intervju, spørreskjema el
Antall flere i nettverket før/etter tiltak
Spørreskjema
Inkludere foresatte i tilfredshetsundersøkelse
Måle endring i nettverk
I innsendte søknader skal det vere en plan for
evaluering. Rapporten som sendest til
Frivillig Rogaland skal inneholde resultat av
evalueringen.

Konferanse fysisk aktivitet og felleskap
Kompensasjon for merarbeid i 2020
-dialogmøter og tildeling av folkehelsemidler
-oppretting nettside Frivillig Rogaland
Studietur til Kristiansand daglige ledere

Frivillig Rogaland
Hjelmeland FS
Eigersund FS

Høst
Utbetaling
Mars 2021

Spørreskjema hver deltaker
Evaluering styret i Frivillig Rogaland

Friv Rog/SUFR

aug-21

Spørreskjema hver deltaker

Markering av frivillighetsdagen, forberedelse
til frivillighetens år 2022

Frivillig Rogaland

6. des 21

Evaluering i grupper

Budsjett partnerskap folkehelse 2021:
Totale utgifter tiltak partnerskap folkehelse 2021
Overførte partnerskapsmidler fra 2020 til 2021
Partnerskapsmidler 2021 Rogaland fylkeskommune
Bruk av egne midler, betalt av frivilligsentralene
Bruk av egne midler Frivillig Rogaland
Balanse

Kr 321000

kr 321000

kr 66000
kr 172000
kr 81000
kr 2000
kr 321000

I tillegg er det også en egenandel for gjennomførte folkehelsetiltak betalt av frivilligsentralene som får tildelt midler fra Frivillig Rogaland.
Det andre arbeidet som Frivillig Rogaland utfører i samarbeid med våre 27 medlemssentraler bidrar også om å bygge opp under partnerskapsavtalen.

