Kommune:
År:

Bindal
2019
Budsjett
100000

Lønn koordinator

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

Tittel på tiltak
Oversikt over
helsetilstand
Anleggsplan

Beskrivelse av tiltak
Utarbeide ny oversikt
over helsetilstand for
Bindal kommune
Utarbeide ny
anleggsplan for Bindal

Budsjett

Resultatmål
0 Behandlet i
kommunestyret innen
utgangen av 2019
0 Vedtatt i kommunestyret
senest mars 2020.

Ferdigstille
aktivitetsområde Terråk
sentrum

Tildelte
midler
tidligere fra
Nordland
fylkeskomm
une samt
kommunal
midler
Søkt
tippemidler
samt fra
Bindalseide
t skole

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

Terråk sentrum

Uteområde
Opparbeiding av
Bindalseidet skole uteområde med
apparater mm.

Apparater montert og
området benyttes av
barn, ungdom og voksen
både på dagtid og kveld,
ukedag som helg.

Deler av området er
opparbeidet innen 2022

Uteområde Terråk Opparbeiding av
skole
uteområde med
apparater mm.

4) Et inkluderende og Utstyrssentral
likeverdig samfunn
Matkasse

5) Barn og ungdom

Innkjøp av utstyr
som er utslitt eller
mangler
Matkasser med
julemat til familier
og enslige som har
dårlig råd.

Helsefremmende Fellestiltak
barnehage
barnehage

Tilrettelegging

Utstyrssentral - utlån av
utstyr til fritidsaktiviteter.
Tiltak startet i 2018, med
god erfaring. Videreføres
sammen med
Frivilliggsentralen.
Frivilligsentralen søker
midler til dette tiltaket.

Arrangere treff for
barnehagebarn på tvers
av bosted. Eksempel
felles overnattingstur for
førskolebarn og
basseng.

Tilskudd for innkjøp av
utstyr for å tilrettelegge til
aktivitet

Del av
Ferdig til skolestart 2019
investerings
lån samt
søkt
tippemidler
5000 Er tilgjengelig til utlån i
utstyrssentralen.
Dersom
Delt ut til mennesker
overskudds som har meldt behov før
midler ved jul 2019.
årets slutt,
kan noe
benyttes til
dette
tiltaket.
15 000 Gjennomført minst to
fellestreff for
barnehagebarn.
Tilrettelegge for felles
opplevelser, bli kjent og
læring på tvers av bosted
og alder. Gi barn et
større nettverk, gode
opplevelser og god
psykisk helse.
5000 Utstyr benyttes ukentlig
for aktivitet og mestring i
barnehagen.

Helsefremmende Fellestiltak skole.
skole

Temadag psykisk
helse

Felles aktivitetsdager i
våre to skoler, skyss og
kost: Eksempelvis
aktivitetsdag
Bøkestadvatnet som
oppfølging av
innovasjonscamp 9.
klassetrinn (8 000,-),
klassevis samlinger (15
000,-), dansekurs (7 000,) og tur til Bjørgan eller
fotballskole (5 000,-).

35 000 Tilrettelegge for felles
opplevelser, bli kjent og
læring på tvers av bosted
og alder. Gi barn et
større nettverk , gode
opplevelser og god
psykisk helse.

Leier inn
foredragsholder,
forarbeid og etterarbeid i
skolen rundt tema
psykisk helse i
forbindelse med dette
tiltaket. Felles lunsj.
Gjennomføres i
samarbeid med Kjella
Helselag, som har 20
000 til dette formålet.

30 000 Arrangert. Gir
ungdommene et bedre
innblikk i psyksik helse,
og erfaringer som de kan
benytte seg av for å
styrke egen psykisk
helse.

Fellestiltak fritid

Juleball for
ungdom

Arrangeres av
Bindalseidet
ungdomsklubb. For alle
ungdommer i
kommunen. Tilskudd til å
sette opp gratis skyss.

5000 Det deltar minst like
mange ungdommer i
2019 som årene
tidligere.

6) Voksenlivet

7) Alderdom

Sum

195000

Tiltaksplan for
overskuddsmidler fra
2018: 36 940,-

Voksenlivet

Opplæring / kurs

Et inkluderende og
likeverdig samfunn

Utstyrssentral

Opplæring kost og
aktivitet
Innkjøp av utstyr
som er utslitt eller
mangler

Tilby befolkningen kurs
innen ernæring eller
fysisk aktivitet.
Utstyrssentral - utlån av
utstyr til fritidsaktiviteter.

31 940 Arrangert minst ett kurs.
Er tilgjengelig til utlån i
utstyrssentralen.
5000

