Kommune:
År:

Værøy

Lønn koordinator

100.000,-

Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

Tema

2) Samarbeid

2019
Budsjett
Overført fra 2018

Tittel på tiltak
Beskrivelse av tiltak
Ansatt koordinator

Budsjett

264.191,64.191,-

Resultatmål

Kompetansehevende
30.000,tiltak som
nettverksamlinger,konfer
anser,samlinger og
konsulentbistand

Styrke forankring av
folkehelsearbeidet i
kommunen.
Bygge kapasitet og
kompetanse,og sørge for
ivaretakelse av
folkehelseperspektivet i
planlegging og
tiltaksutforming.
Bidra til aktivitet i de
spesifikke tiltakene i
samarbeidsavtalen med
NFK.

Samarbeide tett med
frivillige og private
aktører.

Forankre og utvikle
folkehelsearbeidet i
kommunen.

3) Bo- og nærmiljø

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende Utstyr for fysisk
aktivitet og gode
barnehage
matopplevelser

Jobbe tett med frivillige, 26.191,lag, foreninger og
miljøgruppe i arbeidet
med utvikling av
møteplasser, lekeplasser
og sosiale arenaer.
Bygge gapahuk.

Fremme attraktive bo- og
nærmiljø som bidrar til
god stedsutvikling og økt
fysisk og sosial aktivitet.

Ha en oppdatert oversikt
på kommunens
hjemmeside over alle
aktivitetstilbud som er
tilgjengelig for alle
innbyggere.
Innen utgangen av 2019
ha etablert og fått i gang
utleie av gratis
aktivitetsutstyr

Skape engasjement og
økt fokus på det positive
fysisk aktivitet gir.

Arrangementer og
lavterskeltilbud som er
gratis.

10.000,-

Følge opp og utvikle
helsefremmende
barnehage.Sikre
medbestemmelse og
gode fremtidsrettede
planer.

4000,-

Tilrettelegge for
deltakelse på fysisk
aktivitet og
naturopplevelser på like
vilkår
Utjevne sosiale ulikheter

Sikre implementering og
oppfølging av anbefalte
kriterier.Jobbe for å få
barnehagen godkjent
som helsefremmende
barnehage.

Helsefremmende Tilrettelegging for
fysisk aktivitet og
skole
gode
matopplevelser

Foredrag og kurs
for ungdom

6) Voksenlivet

Møteplasser

Tilrettelegging
fysisk aktivitet

7) Alderdom

Demenskurs

Følge opp og utvikle
3000,helsefremmende
skole.Sikre
medbestemmelse og
gode fremtidsrettede
planer
Ungdomstilbud etableres 20.000,i nært samarbeid med
ungdommene selv og i
forhold til målgruppens
behov og ønsker.
Helsesista Tale Maria.
Nettvettkurs "Delbart".
Rusforebyggende kurs
med politi fra Bodø.
Legge til rette for
møteplasser som et
lavterskeltilbud

Sikre implementering og
oppfølging av anbefalte
kriterier.

Registering fysisk
38.000,aktivitet og premiering.
Arrangementer.
Innkjøp av tredemølle.
Sykle og gå til jobben
aksjon
Arrangere kurs for
15.000,ansatte som jobber med
mennesker med demens
og pårørende .
Følge opp samarbeidet
mellom sykehjem og
barnehage.

Legge til rette for fysisk
aktivitet for alle
aldersgrupper

Gi ungdom lærdom som
hjelper dem å mestre
livets utfordinger

Utjevne sosiale ulikheter
og forebygge ensomhet

Kompetanse til å gi
mennesker med demens
omsorg og et verdifullt
liv.
God og meningsfull
alderdom og barndom.

Sum

Sette i gang tiltak og
18.000,arrangement ut fra de
eldre sine egne ønsker.
Tett samarbeid med
eldreråd, sykehjem og
frivillige. Opprette/følge
opp samarbeid med
sykehjem og barnehage.
Tett samarbeid med
pensjonistforeningen
164.191,-

Mulighet til å ha en trygg
og verdifull alderdom
med deltakelse i
samfunnet.Gode dager
for alle med fokus på
inkludering,deltakelse og
forebygging av ensomhet

