
Bruktbutikken er en viktig brikke

Her arbeider 26 frivillige gratis 6 dager i uken. Årlig 
legger de ned over 4000 gratis arbeidstimer her. De 
skaper en sosial møteplass, og motvirker bruk og 
kast mentaliteten. Overskuddet går i sin helhet til 
ulike veldedige tiltak og gaver til Hareid som 
samfunn, og til ulike aktiviteter i sentralen. 

- 25.000 til utemøbler på Dagsenter for
hjemmeboende eldre på Hadartun

- 25.000 til Klatrepark i sentrum
- 10.000 til Hafest sitt blomsterprosjekt 

- 10.000 til fleire julelys i sentrum
- 15.000 til hjertestarter i Hareid Kyrkje.

- 5000 til Hareid Triatlon sitt arrangement.
- 5000 til zipline – Pilskog Overå Velforening.

- 5000 til Elvismesse i Hareid Kyrkje til høsten

 

Hareid Frivilligsentral eies av soknet. 

Heidi Pedersen Kvalsvik er dagleg leder og 
deler kontorfellesskap med de andre i 
staben på Hareid kyrkjekontor.

Kontoret er også utlånt til lag og 
organisasjoner som treng lokaler til sine 
styremøter.
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stor aktivitet i lokalene

Mange ganger i uka er det fullt i de forholdsvis 
beskjedne lokalene til frivilligsentralen.

Seniornett, styremøter, 
hobbygruppe, samtalegruppe, 
hørselshjelp osv.

Mål og intensjon for arbeidet
Sentralen skal bidra til å skape møteplasser og være 
en samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet. 
Vi skal samordne den frivillige innsatsen som både 
privatpersoner og frivillige organisasjoner i Hareid 
utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige 
arbeidet. I tillegg skal sentralen være et 
kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig 
virksomhet, uansett alder, kjønn, økonomisk status 
eller etnisk tilhørighet.

Sentralen arbeider for å være åpen og inkluderende. 
Det er viktig å legge til rette for de personene som 
tar eget initiativ til en frivillig aktivitet, skal få drive 
med det. Vi arbeider med å skape gode møteplasser 
for at mennesker skal trives med å komme sammen. 
Med dette kan vi forebygge ensomhet og sykdom. 
Lokalene står også tilgjengelig til utlån og bruk for 
frivillige lag og organisasjoner, og vi motiverer disse 
til å bruke dem. I tillegg til faste aktiviteter er 
Frivilligsentralen et «åpent» kontor. I løpet av året er 
det svært mange samtaler, spørsmål og praktisk hjelp 
som blir gitt. 

Antall frivillige som ligger i gjennomsnitt på ca 95 
personer, der noen deltar på flere aktiviteter. Til 
sammen bidrar disse med over 8000 frivillige 
arbeidstimer. Noe som kommer Hareidsamfunnet til 
gode

Faste aktiviteter pr juni 2018:

Hobbyklubb. Hver tirsdag 11-14 og hver torsdag 
18-21, samles vi på Frivilligsentralen til ulik 
hobbyvirksomhet. Ta med deg titt håndarbeid og 
kom. Sosialt og kjekt.

Åremålsbesøk. Alle som fyller 90 år, får besøk og en 
oppmerksomhet

Eldretreff. En gang i måneden arrangerer vi slike 
treff. De fleste gangene på Hadartun, men også noen 
ganger på Pakkhuset i Brandal. 

Ulike programinnslag, mat og kaffe. 
Andre tiltak for eldre på Hadatun: Besøkstjeneste, 
Damene med tralla som selger varer, følge til 
nattverd på kapellet, bibliotekdager, Lørdagskaffe i 
samarbeid med Lions, 

Den Kulturelle Spaserstokk. Sørge for ulik 
profesjonell kulturformidling av høy kvalitet, på 
arenaen der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Ulike aktiviteter innen kultur og integrering. 
Leksehjelp for foreldre og barn, på biblioteket. 

Natteravn. Natteravnene er et samarbeid mellom 
Frivilligsentralen og foreldrene til 
ungdomskolelevene. Sentralen sin rolle i dette, er å 
sette opp turnus, stille lokale og utstyr til disposisjon,  
forsikre deltakerne og rapportere til Tryg forsikring. 
Foreldrene ravner i gjennomsnitt to- tre ganger i 
løpet av den tiden barnet deres går på 
ungdomskolen.

Hørselshjelp.  En tirsdag i måneden kommer en 
kjentperson fra HLF til sentralen og du kan få 
kyndig hjelp med ditt hørselshjelpemiddel. Du kan 
også få kjøpt rimelige batterier her.

Hver torsdag er det seniornett på sentralen. Gode 
veiledere hjelper deg med din PC, nettbrett eller 
Smarttelefon.

Radiobingo på Bruktbutikken hver mandag.
Gratis trening på Wellness to dager i måneden.
Frivilligfest for alle frivillige, knyttet til sentralen, 
Årlig utdeling av frivilligpris i Hareid. 

Oppgaver som frivillige ønsket å bidra med tidligere, 
som plenklipping, snømåking og annen praktisk	  
hjelp,	  er	  det	  svært	  få/	  ingen	  som	  ønsker	  å	  gjøre 
lenger. Frivilligsentralen kan i noen tilfeller	  formidle 
kontakt til noen som kan gjøre dette for betaling. 


