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Synopsis:
OVRK og SIW har inngått avtale om samarbeide for å gjennomføre et lokalt service prosjekt
med tilbud til brukere av Frognerhjemmet. OVRK tar på seg det økonomiske ansvar for
prosjektet og vil dekke alle direkte kostnader. SIW og OVRK vil sammen bemanne prosjektet for
å gjennomføre oppgavene i praksis.
Beskrivelse:
Prosjektet består av 2 delprosjekter.
Delprosjekt1: Frognerhjemmet har et sykehjem tilbud for sine beboere og et daghjem tilbud for
besøkende. Alle klienter er henvist til hjemmet etter søknad til og utvelgelse av kommunen.
Frognerhjemmet, som eies og drives av Frogner Menighet, mottar sin godtgjørelse fra
kommunen.
Gjennom hele året er det behov for hjelp fra frivillige som er villig til å bruke av sin tid til å
samtale med hjemmets brukere, ta de med ut på spaserturer (stort sett rullestol) eller andre
turer f.eks på kafe’, kjøpesenter, konsert etc og betale for det, slik at de kan oppleve tilhørighet
til og glede seg over samfunnet og samfunnsaktivitetene rundt seg. OVRK og SIW vil, sammen
med Frognerhjemmets ledelse, lave et opplegg for dette. De praktiske oppgavene vil bli utført
av medlemmer i OVRK og i SIW.
Delprosjekt 2: OVRK vil hver jul dele ut et antall juleblomster til Frognerhjemmet for dekorering
av hjemmets felleslokaler og leiligheter. Det årlige antall blomster bestemmes av
Frognerhjemmets ledelse.
Mål:
Delprosjekt 1: Bedre livsglede og helsetilstand for hjemmets brukere. Heve aktivitetsnivået og
forebygge/ redusere utviklingen av depresjon og demens.
Delprosjekt 2 : Skape hygge og trivsel og en følelse av å bli verdsatt, blant hjemmets brukere.
Budsjett (Rotaryåret 1. juli – 1.juli):
Delprosjekt 1

kr 10.000,-

Delprosjekt 2

kr 2.000,-

Side 1

Ressurser:
Delprosjekt1: SIW : Prosjektkoordinator + 8 personer x 2 pasientturer/ samtaler
OVRK: 6 personer x 2 pasientturer/ samtaler
Delprosjekt 2: OVRK : Prosjektkoordinator

Evaluering:
Gjennomføring og måloppfyllelse evalueres for
Delprosjekt 1: hver januar og august
Delprosjekt 2: hver januar
Tidsplan :
Prosjektet ble klarert i SIW 19.11.2013 og i OVRK 27.11.2013 etter møte med ledelsen av
Froghjemmet 18.11.2013. OVRK og SIW inngikk i desember 2013 en mutlig avtale om
samarbeide om dette prosjektet.
Innen 15. januar 2014 , gjøre avtale med Frognerhjemmets leder Arnulf Myklebust om oppstart
og fremdrift. Fordele ansvar og oppgaver og sette opp kommunikasjonslinjer. Lave en
prosjektkalender for tiden fra nå og frem til august 2014.
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