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Borgere, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen, skal have
kendskab til de muligheder, som FrivilligThy byder på. Som konsekvens
af at flere og flere borgere i Thisted kommune benytter de elektroniske
medier, når der kommunikeres, søges oplysninger, indsendes diverse
skemaer til myndigheder, pengeinstitutter m.m. opruster FrivilligThy sin
indsats på dette område.

Målsætninger

Målet med indsatsen er, at hjælpe brugere i den rent praktiske
dagligdag med ”opståede” problemer og støtte medlemmer og
medlemsforeninger med diverse ansøgningsskemaer.
Målet skal være, at alle potentielle brugere af frivilligcentret ved, at de
kan få hjælp til løsning af disse opgaver i FrivilligThy.

Aktiviteter

FrivilligThy er allerede i dag synlige på Facebook og via vores
hjemmeside. Vores deltagelse på de elektroniske medier vil altid søges
optimeret og klar til at møde nye udfordringer. Eventuelle nye
kommunikationsformer vil altid blive seriøst drøftes som potentielle
redskaber for os.
Vi vil stadig bygge vider på de igangværende aktiviteter – såsom
videoklip på vores hjemmeside og deltagelse i den elektroniske jobbørs.

Ressourcer

Leder og PR udvalget vil til stadighed have fokus på og opsøge/udforske
nye muligheder for elektroniske kommunikation.
FrivilligThys ”elektroniske eksperter” kommer mere på banen overfor de
opgaver medlemmerne har på området

Resultater på kort sigt

Resultaterne på kort sigt vil centrere sig omkring afhjælpning af
medlemsforeningernes udfordringer med f.eks. de elektroniske §18
ansøgninger, samt opfølgningerne på disse. Medlemsforeningerne –
oftest de mindre, der ikke har en landsorganisation i ryggen – skal ikke
sidde alene med elektroniske udfordringer, men hjælpes af FrivilligThy.

Virkninger på lang sigt

Det forventes af de kortsigtede resultater også bliver en del af de
langsigtede resultater, der derudover vil rumme en større tryghed for
brugerne - en større selvhjulpenhed på fremtidige opgaver – men også
en større tryghed ved at henvende sig til FrivilligThy med diverse
udfordringer med brugen af elektronisk data behandling.

Opfølgning og

Indsatsen vil blive evalueret på møder med medlemsforeningerne og de

evaluering

frivillige i FrivilligThy. Evalueringen vil kunne foregå på husmøder og på
foreningscafemøder. Punktet dagsordenssættes og der videregives et
referat til bestyrelsens orientering og videre behandling.
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