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Frivilligsentralen
er mangfoldige
møteplasser
bygget på
frivillighetens
premisser og
lokale ønsker,
ivaretatt av en
ansatt i
samhandling med
frivillige, lag og
foreninger og
Etne Kommune

Innledning
Etne Frivilligsentral er en stiftelse, stiftet av Etne Kommune,
Etne Røde Kors og Skånevik Sokneråd.
Vi jobber for å stimulere til økt frivillig innsats, og å skape flere
møtepunkter mellom mennesker i lokalsamfunnet. Målet er å initiere
og følge opp prosjekter som oppstår fra grasrota, og som er til
lokalsamfunnets beste. Vi jobber for å bygge ned fordommer, øke
mangfoldet og å øke deltakelsen til ekskluderte og passive grupper
av befolkningen. Sentralen er en møteplass for lokalt utviklings- og
nærmiljøarbeid, og en arena og brobygger mellom enkeltmennesker,
frivillige lag, organisasjoner og det offentlige.

Visjon: «Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn»
Frivilligsentralen har en daglig leder i 100% stilling.
Det anslås å ha brukt om lag 5000 frivillige timer i 2021. og de fleste
timer siste halvdel av året.
Fra juli 2021 har vi gradvis åpnet opp for flere arrangementer, både
på Frivilligsentralen og på andre arenaer.
Frivilligsentralen har jobbet for å få til godt samarbeid og
samhandling med andre lag og organisasjoner samt Etne Kommune.
Dette til beste for alle.
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Styret har hatt 3 styremøter og 1 årsmøte i 2021.
Styremøtene inneholder faste saker:
• Økonomi,
• Aktiviteter
• Planer.

Drift, økonomi og
markedsføring
Frivilligsentralen har ca. 100 frivillige, lojale og flinke personer som stiller opp
til ulike aktiviteter. Stor del av disse frivillige er foreldre vakt på
ungdomsklubb og åpen hall.
Det har tidligere vært hovedsakelig seniorer, men ettersom vi har flere
aktiviteter rettet mot ungdom er det kommet flere yngre frivillige.
Frivilligsentralen leier lokaler ved Etne Bustadskiping. Her har vi egne faste
aktiviteter, i tillegg har vi fremleie til Psykisk helse og rus-tjenesten i Etne
kommune og andre enkelte arrangement. Daglig leder har en fast kontordag
annen hver uke i Skånevik.
Vi har også faste aktiviteter ved Etne og Skånevik Omsorgssenter.
Daglig leder er nettverksleder for Frivilligsentraler i Sunnhordaland og deltar
jevnlig på møter med Norges Frivilligsentraler.
Vi har også nettverksmøter 3-4 ganger i året.
Frivilligsentralen mottok kr. 700.000,-fra Etne kommune til drift av sentralen i
2021. Vi har en sponsoravtale med Etne sparebank som utgjør kr. 25.000,- i
året. I tillegg søker Frivilligsentralen på midler hos andre aktører som
Elagsfondet, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelen og andre til arrangement
og prosjekter.
Følgende markedsføringstiltak ble gjennomført i 2021:
• Egen nettside med alle aktiviteter, arrangement og prosjekter.
• Gratis markedsføring på Norsk Friluftsliv sin nettside.
• Daglig publisering på facebook om hvilke tilbud som finnes.
• Distribuert plakater og informasjonsfoldere i nærområde.
• Månedlig annonsering i Grannar med oversikt over tilbudene vi har.

Nye aktiviteter
OPEN FRITID
Et samarbeid med biblioteket
Open fritid er et samarbeid
mellom Etne Frivilligsentral og
Etne Bibliotek om uorganiserte,
åpne og gratis møtesteder der
barn og unge kan møtes på
fritiden. Vi har fått støtte til dette
prosjektet gjennom
Gjensidigestiftelsen.
Vi har i 2021 gjennomført:
• Skateboard camp i Etne og
Skånevik
• Sykurs, laget hatt og
strandbag
• Drop-in verksted for å lage
button i Etne og skånevik

Nye aktiviteter
DIGITALHJELPA
Et samarbeid med biblioteket

Nye aktiviteter
Kafèen
Et sosialt
samlingssted!
Hver tirsdag og
torsdag fra
kl. 09:00-14:30
Tirsdager serveres
middag og
Torsdager serveres
lunsj

Nye aktiviteter
En sosial og
kjekk arena
for å lære å
snakke norsk.
Vi er damer
fra ulike land
og kulturer
som samles
siste onsdag i
måneden for
hygge og
læring.

Frivilligsentralen sitt arbeid i
Etne Kommune i 2021
Eldreomsorg
Omsorgssentrene:

Frivilligsentralen:

➢

Søke midler til prosjekter, og
hjelp til utførelse av prosjekter

➢

➢

Lager planer for aktiviteter og
arrangement gjennom
Spaserstokken

➢

Lager kalenderoversikt over
månedlige aktiviteter til
Omsorgssenteret i Etne og
Skånevik samt plakater som
informasjon til beboere.

➢
➢
➢
➢
➢

➢

Frivillige som hjelper beboerne
med brukerundersøkelsen.

• Aktiviteter Omsorgssentrene:
➢ Se kalendere
•
Annen hjelp:
➢ Følgesvenn til lege, sykehus og
frisør
➢ Handlehjelp
➢ Tur/besøksvenn
➢ Skyss til aktiviteter

Kafèen, en sosial møteplass tirsdag
og torsdager kl. 09:00 – 14:30
Sitjedans
Rusleturen
Onsdagsturen
Seniortrim
Lunsj

Frivilligsentralen og andre
samarbeidspartnere:
➢
➢

Åresalg med Røde Kors
Den glade tralle «trille» på
Omsorgssenteret
Digihjelpen i lag med Biblioteket.
Andakt på Ståvo

➢
➢

Kommunikasjonsforum:
➢
➢
➢

Deltar og skriver referat fra
møte med «pårørende gruppa»
Samarbeidsmøte med ledelse i
helse og omsorg
Møte med referansegruppa i
helse og omsorg

Kalender Etne Omsorgssenter
november 2021

Kalender Skånevik
Omsorgssenter oktober 2021

Frivilligsentralen sitt arbeid i
Etne Kommune i 2021
Barn/unge og familie
➢ Ungdomsklubbene i Etne
og Skånevik.
➢ Deltar på foreldremøter og
sørger for å registrere alle
foreldrevakter. Setter opp
halvårlige planer for vakter
og sender ut påminnelse
hver uke.
➢ Søker midler til
arrangement og utstyr for
ungdomsklubben.
➢ «Åpen fritid» i lag med
Biblioteket. Søker midler
til arrangement og utstyr.
➢ Gjennomført 2 skateboard
camper i Etne og Skånevik.
➢ Etne Laikane med
idrettslaget.
➢ Camp hjørnås med Røde
Kors.
➢ Aktivitetsdag på Osnes
under friluftslivets uke

Kommunikasjonsforum:
➢ Medlem Etne
ungdomsklubb sitt styre og
skriver referat.
➢ Deltar på fellesmøte for
foreldre ved skolestart.
➢ Fortløpende møter med
samarbeidene lag og
foreninger.
➢ SLT arbeidsutvalg

Frivilligsentralen sitt arbeid i
Etne Kommune i 2021
Integrering
Frivilligsentralen:
➢ Damepraten. Et sosialt
møtested hvor vi lærer å
snakke bedre norsk. Kun
for damer.
➢ Kafèen, en sosial møteplass
med aktiviteter.
➢ Øvelse skjøring.

Frivilligsentralen og
andre
samarbeidspartnere:
➢ Språkkafe i lag med
Biblioteket.
➢ Kompis i lag med
Vindafjord Frivilligsentral

Kommunikasjonsforum:
➢ Tverrfaglig
integreringsteam/ NAV
➢ Voksenopplæringa
➢ Foreldremøte Skole

Hver måned har vi annonse i Grannar
med oversikt over våre aktiviteter.

Oppsummering
Det fysiske arbeidsmiljøet ved Sentralen har vært tilfredsstillende gjennom
året.
Sentralen er godt etablert og er en viktig aktør i Etne Kommune. Det siste
halvår er alle gamle + nye aktiviteter startet opp igjen ☺
Sentralen har som mål å være et knutepunkt i den frivillige aktiviteten i Etne
Kommune, med søkelys på samarbeid med andre lag, organisasjoner og
Kommunen. Frivilligsentralen er i en særstilling når det gjelder å ha direkte
kontakt med menneskene i lokale samfunn, og skal kunne fange opp behov og
trender raskt.
Frivilligsentralen kan tilby et bredt spekter av aktiviteter til mennesker i alle
aldersgruppe og har bidratt til å skape gode opplevelser, og et levende og
varmt nærmiljø for mennesker i Etne Kommune og nærliggende kommuner.

Styre vil takke;
Etne Kommune for tilskudd og støtte til driften.
Etne Sparebank for sponsoravtale.
Fylkeskommune, Elagsfondet og Sparebankstiftelsen SR-bank for midler til
aktiviteter.
Styret er godt fornøyd med innsatsen til Daglig leder!

Vi retter en stor takk til alle frivillige som har vært med på å gjøre
Frivilligsentralen synlig også i 2021.
Alle har noe å gi og alle trenger en hånd!
Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre!
Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet!

Styre i Etne Frivilligsentral

