“Eldre ut på middag”
Kort rapport fra Våler kommune
- Beskrivelse av tiltaket, inkludert hvordan søker har arbeidet for å oppnå målene

Vi kom litt seint i gang med prosjektet “Eldre ut på middag”, men etter å ha gjennomført dette i løpet av
oktober – desember kan vi si oss fornøyd med det vi har fått til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seks ulike spisesteder i kommunen deltok med tilbud om middag og kaffe
Det ble servert lokal mat, kinesisk mat og pizza
Invitasjonen til middag gikk først ut med hjemmetjenesten og støttekontakter slik at de som
trengte denne oppmuntringen mest fikk tilbudet før den store hop av folk over 65 år fikk tilbudet
Det ble hengt opp plakater rundt om i kommunen der folk ferdes
Invitasjonen innholdt spisested, hva slags mat som ble servert og tilbud om skyss og evt følge av
ledsager – avkryssing for spisested
Frivillige i Lions club Våler stilte opp som sjåfører så vi brukte lite penger på taxi
Noen av stedene var så populære at vi satte opp en dag ekstra ettersom de ikke kunne ta i mot
flere enn 25 per gang
I alt ble det gjennomført 11 arrangementer med til sammen 354 personer

Arbeidsgruppa bestått av:
Pleie- og omsorgssef Torunn Syversen
Reumatikerforbundet: Gunnild Grønnvold
Ergo- og fysioterapitjenesten: Birgit Wenstad
Prosjektleder aktivitetsleder for eldre: Henriette Tuer Lund
Pensjonistforeningen: Arne Thobru
Lions/Pensjonistforeningen: Oddny Andreassen
Helsesjef: Siri Brunborg
Sekretær/Kultur: Katinka S. Eriksen
Antall møter: ca 4

Hvordan vi annonserte/fant frem til deltakerne:
•
•
•
•
•

Vi sendte ut invitasjon via hjemmetjenesten og Psykisk helse og rustjenete og støttekontakter.
Vi hang opp plakater
Vi sendte ut invitasjon via alle lag og foreninger i Våler
Tiltaket ble også omtalt i innstikk til menighetsbladet som sendes alle husstander i kommunen
Vi brukte også facebook og kommunens nettside til informasjon

- Hvor mange i målgruppen som har nytt godt av tiltaket
Antall totalt: 354 eldre var med på tiltaket totalt
Fordelt slik:

Oversikt per 8. november 2021:
21.10: Heia hotell

kr 170 x 34 =

kr 5.780

26.10: Nabo’n

kr 190 x 27 =

kr 5.130

28.10: Kina’n

kr 185 x 27 =

kr 4.995

02.11: Dennis

kr 150 x 18 =

kr 2.700

04.11: Nabo’n

kr 190 x 25 =

kr 4.750

04.11: Kina’n

kr 185 x 26 =

kr 4.810

09.11: Nabo’n

kr 190 x 31 =

kr 5.890

0911: Vålerbanen hotell

kr 230 x 56 =

kr 12.880

11.11: Heia hotell

kr 170 x 26 =

kr 4.420

16.11: Gravberget gård

kr 220 x 33 =

kr 7.260

07.12: Vålertunet

kr. 235 x 54=

kr. 10.968

Til sammen

354 personer

kr. 69.583

* regnskap Våler kommune fremkommer alle summer ekskl. mva. Derfor avvik mellom rapport og regnskap.

- Antall frivillige som har deltatt og et anslag for timer/dagsverk nedlagt frivillig innsats
Lions Våler har hatt hovedansvar for administrasjon av tiltaket i samarbeid med arbeidsgruppen.
Oddny Andreassen har jobbet mye med prosjektet, ca 100 timer. I tillegg kommer 4 sjåfører som har bidratt med ca 4
timer hver.
- Hvordan lokalt næringsliv har bidratt og hatt utbytte av samarbeidet
Alle de lokale spisestedene ble invitert til å legge til rette for eldre ut på
middag, og alle 6 takket ja. De har hatt stort utbytte av tiltaket og har gitt
gode tilbakemeldinger til arrangørene. Nye kundegrupper har fått
kjennskap til flere av spisestedene gjennom tiltaket.
- Opplevd verdi målt gjennom brukerundersøkelser og/eller innhentet
erfaring og tilbakemeldinger fra brukere der dette finnes"
Det er ikke gjennomført systematisert brukerundersøkelse, men arrangør har fått svært mange positive
tilbakemeldinger før, under og etter arrangementene. Deltakerne traff mennesker de ikke har sett på lang tid, og satt
lenge etter servering og hygget seg sammen.

20.12.2021
Oddny Andreassen
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