Kvalitetsplan 2018
Frivilligcentralen
Samvaron Piteå & Öjebyn
Inledning
Frivilligcentralen Samvaron, bedriver sin verksamhet i trygghetsboendet Hamnplan 4.
Samvaron riktar sin verksamhet mot pensionärer i Piteå kommun och ska bedrivas
tillsammans med frivilliga personer, organisationer och föreningar.
Samvaron Öjebyn bedriver sin verksamhet i trygghetsboendet Öjagatan 42 A och där har man
utökat sin verksamhet sedan april 2014.

Målsättning
Demokrati och öppenhet:
- Att skapa en samlingspunkt för pensionärer i Piteå kommun, där det skall finnas olika
typer av aktiviteter, som är efterfrågade av våra besökare och som bedrivs med hjälp av
frivilliga personer, organisationer och föreningar.
- Att bedriva en verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.
- Att bedriva en verksamhet som inte finns inom ramen för hemtjänst.
- Att som besökande bli välkomnad och få information av vår värd/värdinna i Samvarons
foajé under vardagar

Livsmiljö:
- Att pensionärer i Piteå kommun skall få förutsättningar att må bra, både fysiskt och
psykiskt och sist men inte minst ha roligt tillsammans.
- Att bedriva en verksamhet som är ett komplement till den kommunala verksamheten.

Personal:
- Kommunens insatser ska präglas av kontinuitet och kompetens både när det gäller innehåll
och personal. Personalens samordningsansvar är vår viktigaste roll.
- Uppföljning sker dels genom att uppdatera Arbetsplatsbeskrivningen utifrån de mål satta
för verksamheten en gång per år samt genom träffar med frivilliga en gång i månaden.

Ekonomi:
- Verksamheten ska bedrivas inom ramen för beslutad budget.
- Redovisning av det ekonomiska utfallet görs vid årets slut.
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Förutsättningar:
Lagstiftning:
All personal som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
enligt Lex Sara och Lex Maria. Även arbetsmiljölagen styr Samvarons verksamhet.

Ekonomi:
Samvaron Stan och Öjebyn har en årsbudget på 1 819 200 kronor för verksamheten, som är
fördelas med ca 922 200 kronor till personal, ca 150 000 kronor till materialkostnader och
annonsering. Dessutom finns en hyreskostnad på 676 800 kronor samt städkostnader
69 400 kr.

Fortbildning:
Alla anställda har tre studiedagar/år varav en är en dag som verksamheten bestämmer, till
denna dag finns 400:-/årsarbetare

Detta erbjuder vi:
Lokalerna på Hamnplan 4 är bemannad med Samordnare måndag – fredag 07:00-16:00.
Lokalerna i Öjebyn Öjagatan 42 A är bemannad av Samordnare måndag – fredag 07:0016:00.
Lokalerna är väl lämpade för verksamheten, det finns goda möjligheter att bedriva olika
former av aktiviteter. Här finns en matsal med hörslinga och kök med köksutrustning. För
övrigt finns kontor, bibliotek, två rum lämpade för olika aktiviteter, det ena med ett fullt
utrustat kök, solrum och ett café med bland annat ett biljardbord som man fritt kan använda
i anslutning till entrén.

Verksamhet
Vi skall bedriva en verksamhet som är efterfrågad och föränderlig. Det finns formulär
tillgängliga i lokalerna, så att pensionärerna har möjlighet att komma med önskemål om
verksamheten. Önskemålen kan också framföras till oss som arbetar på centralen eller till
representanter i arbetsgruppen. Vi skall erbjuda olika slags verksamheter t ex underhållning,
information och utbildning, gruppaktiviteter i olika ämnen, hjälp med att erbjuda hänvisning
till väntjänst, ge föreningar, organisationer och privata personer, som riktar sin verksamhet
mot pensionärer möjlighet att ha träffar och aktiviteter på centralen.

Träffpunkt
Samvaron skall vara en naturlig träffpunkt. Ett ställe dit man kan gå för en stunds
avkoppling eller ta del av de aktiviteter som pågår där.

Bibliotek
Böcker finns för utlåning.

Massagestol
Massagestol finns för den det passar på Hamnplan 4
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Solrummet
Solrum finns både på hamnplan och i Öjebyn. Det ska ge våra pensionärer möjlighet att
uppleva sol och värme på nära håll. Kanske få lindring av olika smärttillstånd och ett ökat
välbefinnande. Man bör boka tid i pärmen som finns i anslutning till solrummet eller ringa
till oss och boka tid. Man kan även sola på tid då personalen är ledig om man fått
information om hur man startar och att man tar ansvar för de som solar. Man erbjuds även
att köpa en alkoholfri drink.

Träningsredskap
Träningsredskapen kan brukas av våra pensionärer efter att de fått information och en
genomgång av dessa, detta för att förhindra eventuella skador som orsakas av bristande
kunskaper när det gäller utrustningen. Användning av redskapen sker på egen risk

Så här arbetar vi:
Anställd personal
Idag arbetar en person anställd på heltid som samordnare på Samvaron Piteå. I Öjebyn
arbetar en samordnare på heltid. Den anställda personalens uppgift är att vara samordnare
och göra program för Centralerna samt ha nära kontakt och informera våra frivilliga. De
strukturerar program/arrangemang och finns behjälplig vid genomförande.

Samverkan:
Frivilliga
Verksamheten bygger på att vi har frivilliga som arbetar med verksamheten, så utan dessa
skulle det vara omöjligt bedriva de aktiviteter som vi idag kan erbjuda. Idag har vi ca 50
personer på som arbetar frivilligt, dessutom har vi flera intresseföreningar och
organisationer som är engagerade. Våra frivilliga ska få den utbildning, information och
uppbackning som krävs för uppdraget. Samordnarna ansvarar för utbildningen av alla
frivilliga. Vårt mål är att få flera frivilliga.

Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av representanter från pensionärsorganisationer, intresseföreningar,
kyrkan, Röda Korset och samordnarna från frivilligcentralerna. Denna grupp finns för
Samvaron. Vi planerar att fortsätta med att träffas två till fyra ggr/år. Vid dessa träffar skall
arbetsgruppen få information om verksamheten, men även själva komma med förslag på
sådant som främjar vår verksamhet. Arbetsgruppen tar själv ansvar för att föra vidare
information till sina respektive grupper.
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Kvalitetsutveckling 2018
– Vi kommer fortsätta att arbeta för att utveckla verksamheten tillsammans med våra
frivilliga, vara lyhörda på vad våra pensionärer vill ha. Men framför allt vill vi skapa en
verksamhet som upplevs positivt av pensionärerna i Piteå kommun. Samordnarna träffas
regelbundet och samarbetar med program och stöttar varandra.
– Bedriva olika verksamheter på Samvaron med hjälp av frivilliga privatpersoner,
föreningar och organisationer
– Arbeta för att få fler frivilliga.
– Att utveckla och använda oss mer av innergården sommar som vinter.
– Att arbeta för att pensionärerna i kommunen tillsammans går för att äta lunch på våra
skolmatsalar.
- Att under 2018 starta en Samvaro på Källbo när ombyggnationerna är klara där.
”Enligt tillägget i socialtjänstlagen om nationell värdegrund så ska all personal i
äldreomsorgen arbeta för att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Socialnämnden har tagit beslut om de Lokala Värdighetsgarantier som ska gälla i - och
omfatta alla verksamheter i Piteå kommuns äldreomsorg.
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