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Resultatområde
1) Forankring av
folkehelsearbeidet

95 000

100 000

Tema

Tittel på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Budsjett

Resultatmål

Videreutvikle og innarbeide
prosedyresystem og
internkontroll for
folkehelsearbeid i Dønna
kommune

Et kunnskapsbasert,
systematisk, målrettet,
forutsigbart og langsiktig
folkehelsearbeid.

Planverk

Planstrategi

Utarbeide en planstrategi
som i større grad integrerer
og ivaretar
folkehelseperpektivet i plan
- og utviklingsarbeid

En vedtatt planstrategi, som
også inneholder følgende
elementer: Visjon, et felles
kunnskapsgrunnlag, en
policy for medvirkning

Kompetanseheving

Deltakelse på kurs med
planstrategi som
Kurs i prosessledelse
kommunalt case. Midlene
og prosjektdesign
skal dekke deltakeravgift og
reisekostnader

Bedre handlingskompetanse
til å planlegge og lede
arbeid innenfor
25000 lokalsamfunnsutvikling,
samt mer kompetanse om
metoder for involvering

Prosedyre og
internkontroll (jf.
folkehelseloven)

2) Samarbeid

3) Bo- og nærmiljø

Sikre at kommunens
befolkning skal ha trygge,
attraktive og
helsefremmende bo - og
nærmiljø

Friluftsliv

Samarbeid og veiledning
Kontingent
om strategier og tiltak
Helgeland friluftsråd vedrørende friluftslivet i
kommunen.

Folkehelseuka

Åpent foredrag i skoletiden,
Foredrag innenfor
for ungdomsskoleelever og
temaet psykisk helse alle andre som har lyst til å
komme å høre på.

Fremme allsidig, lett
tilgjengelig og miljøvennlig
33 000 friluftsliv, til beste for
befolkningens helse og
trivsel.

Mer åpenhet og kunnskap
6 000 omkring temaet psykisk
helse.

Fysisk aktivitet

Kultur

3 000

Turmarsj

Turmarsj som skal
arrangeres ila våren 2019,
og som skal være åpen for
alle. Det skal serveres
frukt&grønt og saft under
turmarsjen.

Dønnesrosen

Sunne måltider til
frivillige som bidrar under
øvingene til
Dønnesrosen

5000 Sunne og gode måltider
som skaper trivsel og
samhold.

skal bidra til gode
opplevelser og matglede

4) Et inkluderende og
likeverdig samfunn

5) Barn og ungdom

Helsefremmende
barnehage
Implementering av
kriteriesett i bhg
Helsefremmende
skole

Kriteriesett

Implementering av
kriteriesett i
grunnskolen

Kriteriene er et verktøy for
at det helsefremmende
arbeidet skal bidra til god
helse, trivsel og gode
holdninger for barn og
ansatte.

Et systematisert og
strukturert fokus i det
helsefremmende arbeidet i
bhg

Kriteriene er et verktøy for
at det helsefremmende
arbeidet skal bidra til god
helse, trivsel, læring og
gode holdninger for elever
og ansatte.

Et systematisert og
strukturert helsefremmende
arbeid i skolen

Aktivitetsdag på
Dønna barne- og
ungdomsskole

Aktivitetsdag på
NDMS

Aktivitetsdag

Aktiviteter og leker i regi
NDMS. Inkl. servering av
frukt&grønt

Orienteringskart

Utvikle orienteringskart
som skal brukes av elevene
på barne-og ungdomstrinnet

Psykisk helse

Aktivitetsgruppe

Aktivitetsgruppe i regi av
psykiatritjenesten, med
aktiviteter friluftsliv,
hobbyverksted; strikking,
hekling, scrapping etc.

Rusforebygging

Møteplassen

Flest mulig elever skal
oppleve glede ved å være
5000
fysisk aktiv sammen med
andre medelever.
Flest mulig elever skal
oppleve glede ved å være
3000
fysisk aktiv sammen med
andre medelever.
Det skal være en lystbetont
aktivitet, samtidig som man
5000
utvikler bedre ferdigheter
innenfor orientering

6) Voksenlivet

Sosialt felleskap hvor
deltakerne gjennomfører
vedlikeholdsarbeid og
spiser måltid sammen.

Et meningsfullt tilbud til de
som har psykiske
5000 utfordringer, og et tilbud
som kan bidra til mer
livsglede i hverdagen.
Deltakerne skal oppleve
mestring og glede gjennom
deltakelse i
5000
vedlikeholdsarbeid og
sosialt samvær med andre
likesinnede

7) Alderdom

Sum

95000

