
www.blaakors.no/frivilligsentral/
Følg oss på Facebook: 
@plankebyenfrivilligsentral 

Barnas Stasjon       35 varme medmennesker
Varmestua         45 engasjerte personer
Ilaveien Bosenter       3 omtenksomme medmennesker
Jobbkonsulentene      9 praktiske goingær
Krise- og incestsenteret    4 inkluderende personer
Kulåssenteret        2 dedikerte turgåere
Seiersborg vgs        11 ungdommelige krefter
Steg for Steg         28 dedikerte medmennesker
Blå Omtanke Syklubb     9 syglade damer
minJUL            26 julete personer
Prosjektet M-A-T       11 matglade mager
Dugnadsgjengen       4 hjelpende hender

VÅRE 187 FANTASTISKE TIDGIVERE

Se vår nye 
rekrutteringsfilm! 

Noen ganger kommer jeg for å gi, 
og noen ganger kommer jeg for å få.

- Tidgiver hos Blå Kors Fredrikstad

Tidgiverne i Blå Kors Fredrikstad er fantastiske ressurser som gjør det mulig for 
oss å gi et enda bredt tilbud til våre gjester med meningsfulle aktiviteter, praktisk 
bistand, gode måltider og og fine samtaler. For meg er våre TIdgivere selve defi-
nisjonen på medmennesker. Det er fint  å se hvor mye gjestene, beboerne, 
familiene, deltakerne og elevene våre setter pris på dem. 

Frivillige bidrar til at andre får et bedre og mer meningsfullt liv. Det gjør de uten å 
få betalt eller egen gevinst. Likevel får jeg ofte tilbakemeldinger fra Tidgiverne at 
de opplever at det gir så mye tilbake. De gode samtalene, læring, kunnskaps-
deling og ikke minst følelsen av å gjøre en forskjell for andre mennesker.  
Samfunnet vårt blir mer raust og mindre fattig med alle de frivillige.

Jorid D. Bertelsen, virksomhetsleder på Plankebyen Frivilligsentral og Varmestua

TIDGIVER - SELVE DEFINISJONEN PÅ ET MEDMENNESKE

Navn: Jostein
Alder: 77
Tidgiver hos Steg for Steg & Ilaveien 
Bosenter
Gir: Bidrar til at hverdagen blir lettere 
og til glede for folk som strever.
Får: Mening og gleder

Navn: Gunn
Alder: 65
Tidgiver på familiemiddagene på 
Barnas Stasjon
Gir: Fint å kunne gi litt av min fritid. 
Det er fantastisk å se den jobben de gjør 
med familiene der.
Får: Følelsen av å være til nytte og bruke 
kompetansen min

Navn: Åse
Alder: 54
Tidgiver i Blå Omtanke Syklubb
Gir: Litt tid annenhver torsdag, 
sykunnskaper og kreativitet
Får: Fellesskap, noen fine timer og 
syerfaring

PLANKEBYEN FRIVILLIGSENTRAL
Til sammen har vi 187 fantastiske
 Tidgivere som hver eneste dag 
bidrar til at brukerne ute på våre 
virksomheter får en bedre hverdag. 
Både med helt praktiske gjøremål 
som å dekke et bord, smøre brød-
skiver, kjøre fra A til B eller hjelpe til 
med flytting. Men også som varme 
medmennesker som har tid til å 
lytte og tid til å bry seg.

SELMA OM TIDGIVERNE HOS STEG FOR STEG
Tidgiverne følger våre deltakere inn på ønskede sosiale arenaer, som kino, 
cafè eller en forening.  De bidrar med å støtte dem inn i ulike aktivitetstilbud. 
Noen hjelper til med flytting, henter møbler, jobbsøk og personlig økonomi, 
eller de med til offentlige instanser som NAV og lege for en ekstra støtte. 

Tidgiverne har stor betydning for våre deltakere når det gjelder overføring 
av helt vanlig hverdagskompetanse på en naturlig måte. De fungerer som 
brobyggere inn i det livet mange av våre deltakere ønsker seg. De har også 
en stor betydning for at deltaker skal bygge seg et nytt nettverk. Mange del-
takere gir tilbakemelding på at å treffe mennesker fra «det vanlige livet» er 
unikt og hjelpsomt, parallelt med andre offentlige tjenester. Ved hjelp av 
Tidgivere kan vi bistå enda flere deltakere. 

ELISA OM TIDGIVERNE PÅ BARNAS STASJON
Tidgiverne hos oss gjør alt fra praktiske oppgaver som å dekke bord, rydde 
og lage mat, til å være med brukerne våre i aktiviteter vi gjennomfører. Det 
kan være aktiviteter som lokale turer, ferier og familiemiddager på huset.

Tidgiverne er av stor positiv betydning for våre brukere, både små og store. 
Hos oss ansatte er Tidgivere ekstra hender, øyne og ører. De forenkler 
arbeidshverdagen ved å avlaste oss med praktiske oppgaver og ved å være i 
miljøet sammen med brukerne våre. Dette gjør at vi ansatte kan fokusere på 
det miljøterapeutiske arbeidet, samt å hjelpe flere. 

https://youtu.be/iWosRJMDCNw
https://youtu.be/iWosRJMDCNw

