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Vedtatt av styret den 18.februar 2021

Arbeidsplan for 2021
Hovedprioriteringer
CPV ønsker å medvirke til at personer med cp og deres familier i vårt område får muligheter
til livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse ut fra den enkeltes forutsetninger.
Dette blant annet ved å tilby sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs tilpasset ulike
alders -og medlemsgrupper.
CPV vil videre være pådrivere for at våre medlemmer får muligheter til slik livsutfoldelse
gjennom samarbeid med andre organisasjoner, for eksempel FFO.
Gjennom slikt samarbeid ønsker vi å bidra til at personer med cp og deres nære får
informasjon om og tilgang til ulike tilbud og rettigheter nedfelt i lovverket.

Sterkere fylkeslag
I 2021 vil vi prioritere å styrke fylkeslaget og legge til rette for økt aktivitet. Vi vil i større grad
legge til rette for at CPV tar i bruk digitale plattformer til ulike arrangementer, samt
effektivisering av arbeidet i fylkeslaget. CPV ønsker å jobbe for å øke aktivitetsnivået over
hele Vestland, ved å forsøke å arrangere tilbud for fylket, både digitale og om mulig fysiske
møter.

Målgrupper
CPV ønsker å nå ut til nye aktuelle medlemmer, samt styrke vårt aktivitetstilbud til grupper
som ikke har hatt egne aktiviteter tidligere. CPV vil forsøke å styrke samarbeid med ulike
aktører der potensielle medlemmer er.

Interessepolitikk
CP-foreningen sentralt vil i 2021 særlig ha fokus på skolepolitikk, BPA og boligpolitikk.
CPV vil være medvirkende i interessepolitiske saker etter innspill fra sentralstyret.

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er viktig, og vi vil prioritere å følge opp henvendelsene fra nasjonalt hold.
Mange av våre brukermedvirkere er på oppdrag for FFO, og når det gjelder opplæring vil vi
vise til FFO og studieforbundet Funkis.

Informasjonsarbeid
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Nettsidene
Nettsidene må utvikles og moderniseres kontinuerlig, med fokus på brukervennlighet.
Det skal være enkelt for de besøkende å finne den informasjonen de søker.
I 2021 vil vi fortsette arbeidet med å oppdatere det visuelle uttrykket på vår lokale side, og ha
en oppdatert oversikt over arrangementer og nyheter fra fylkeslaget.

Sosiale medier
Facebook er vår primære nyhetskanal, og vil fortsatt prioriteres høyt i 2021. Vi vil jobbe
aktivt med å nå flere potensielle medlemmer, blant annet gjennom å promotere denne
kanalen når vi har medlemsmøter/-arrangementer.
Målsetninger:
- Publisere minst 1 nyhet på Facebook hver uke
- Oppnå en økning i antall følgere på 5 %, for Facebook
- Bruke sosiale medier i enda større grad på lokale arrangementer.

Prosjekter
Ung voksen
Vi vil bestrebe oss på å få i gang en aktiv gruppe for unge voksne.
Målet er å samle unge voksne med CP, slik at de kan bli kjent med andre i samme situasjon.
I første omgang ser vi for oss en samling over en helg - med interessante foredrag og
likemannsarbeid – og i fortsettelsen kvelds- eller helgetreff.
Vi vil søke støtte gjennom Extrastiftelsen/Stiftelsen Dam til en samling for denne gruppen i
løpet av første halvår.

Tenåringsgruppen
Vi vil starte opp en gruppe for tenåringer. I første omgang vil vi arrangere en spillkveld ved
Energisenteret på HUS. Vi har fått tilbud om å låne VR-rommet, og vil invitere ungdommer i
alderen 13 til 18 år.
Det overordnede målet er å bidra til større trygghet for tenåringer med CP, gjennom
tilpasning og kunnskap. Foreldre er ofte urolige for at ungdommen ikke blir integrert i lek og
aktiviteter på grunn av sin funksjonsnedsettelse.

Oppgradering av hytten på Furuneset i Sveio
Styret i CPV skal jobbe med å implementere en ny kjøkkenløsning på hytten. Det
overordnede målet er å få bedre plass, primært for rullestolbrukere. Arbeidet er p.t utsatt på
grunn av korona.
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Eget CPV «klubbhus»
Vi har i 2020 etablert en arbeidsgruppe, som i 2021 skal vurdere - og utrede - ulike aspekter
ved å bygge et eget klubbhus. Sentrale parametere som må vurderes, vil være finansiering i
byggefasen og driftsutgifter ved ordinær drift.
Sluttproduktet fra denne arbeidsgruppen vil være en rapport til styret, med detaljerte og
tallfestede beskrivelser av ovennevnte parametere, og som vil være et beslutningsgrunnlag for
videre handling.

Likemannsarbeid
Oppfølging av «foreldregruppen»
For noen år siden startet vi arbeidet med å initiere likemannsarbeid for barnefamilier, ved å
starte opp en foreldregruppe (foreldre med barn opp til tenåringsalder). Vi planlegger å
videreføre dette arbeidet i 2021, ved blant annet se på ulike temaer (og innhold) for treffene.
Målsetninger:
- Styrke likemannsarbeidet i foreldregruppene ytterligere.
- Gjøre gruppen enda mer synlig både på hjemmeside og i andre informasjonskanaler.
- Å vise til likemennene i forbindelse med rådgivningssamtaler.

Aktiviteter for gruppen «CP med PU»
CPV har erfart at en del av våre arrangementer ofte tilrettelegges på en slik måte at gruppen
PU ikke kan delta på disse medlemstilbudene.
Vi vil derfor utvikle medlemstilbud som ivaretar denne gruppens spesielle behov og ønsker.
Dette kan også skje ved et samarbeid med andre organisasjoner som for eksempel Norsk
Forbund for Utviklingshemmede.
Målsetning:
- Planlegge og gjennomføre minst en aktivitet eller et arrangement i løpet av 2021

Likepersonarbeid for seniorgruppen
I 2021 vil vi videreføre arbeidet med å ha treff for seniorer (55+). Planen er å jobbe videre
med tema fra kvalitetsreformen «Leve hele livet», hjemmehjelpstjenester, BPA og nettverk
for seniorer med CP. Vi vil også diskutere behov for oppfølging i spesialist-helsetjenesten.
Videre vil vi jobbe med å få vurdert muligheter for behandlingsreiser til varmere strøk for
denne gruppen. Senskader er også noe vi vil ha fokus på.
Målsetning:
- Planlegge og gjennomføre minst et nytt seniortreff i løpet av 2021
- Synliggjøre gruppen og bidra til nettverksbygging og informasjonsflyt omkring
utfordringer seniorer kan møte i hverdagen.
- Erfaringsutveksling, og bidra til å informere om rettigheter og sammen se muligheter
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Andre medlemstilbud
Digitale arrangementer
I den spesielle tiden vi lever i med Korona og smitteverntiltak, er det utfordrende å arrangere
aktiviteter for våre medlemmer. Vi ønsker derfor i 2021 å arrangere digitale arrangement i
vårt CPV. Eksempler på dette kan være «digitale temamøter», «digital bingo», «kafèmøte»
etc.

Sommertilbud for medlemmer
Vi ønsker å videreføre tilbudet med en aktivitet for medlemmene (med familier) på
forsommeren.
I 2021 vil vi arrangere en grillfest i Kollevågen dersom smittesituasjon tillater det.

Høsttilbud for medlemmer
Vi har i flere tiår hatt en (for oss) tradisjonell høstfest for medlemmene, men det har etter
hvert vist seg å være vanskelig å finne egnede lokaler for dette formål. Vi vil derfor se på
andre varianter av et høsttilbud, eksempelvis en teaterforestilling, gårdsbesøk eller lignende.

Julebord / førjulsfest
Vi skal videreføre tilbudene med julebord for voksne og førjulsfest for familier.

Organisasjonsarbeid
CP-skolen
Sekretariatet tilbyr skolering til nye og erfarne tillitsvalgte. Vår målsetting er at tillitsvalgte
som ønsker og har behov for skolering skal få tilbud om dette.
Opplæringstilbudet gjennom CP-skolen vil hovedsakelig foregå digitalt i 2021. Sekretariatet
vil legge opp til en digital skolering av nye tillitsvalgte i mars/april 2021, der de vil vektlegge
temaer etter innspill fra de nyvalgte tillitsvalgte selv. De vil også prioritere en kurskveld der
teamet er interessepolitikk og politisk påvirkning og vil prioritere opplæring i nettsidene for
nettansvarlige i fylkeslagene.

Møteplasser for fylkesledere
Sekretariatet vil arrangere den årlige fylkesledersamling, dersom korona. og smittesituasjon
tilsier det.
I tillegg legges det til rette for fire teamsmøter med fylkeslederne.
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Ungdomsnettverk (CPU)
CPU er viktig for CP-foreningen på mange måter og foreningen vil også i 2021 støtte aktivt
oppunder det arbeidet CPU gjør innad i foreningen, samt de oppdrag de gjør eksternt.
CPV vil informere medlemmer i målgruppen om dette tilbudet, og forsøke å få ungdommer
fra Vestland fylke til å delta aktivt i CPU.

Flere medlemmer
Vi vil - sammen med sentralstyret - forsøke å rekruttere flere og nye medlemmer og å få flere
til å identifisere seg med og bli aktivt med i foreningen. Dette vil vi først og fremst gjøre ved å
opprettholde og videreutvikle et målgruppebasert og spisset medlemstilbud, både lokalt og
sentralt.

Økonomi, søknader og rapportering
I 2021 vil vi søke midler fra de aktører vi allerede sender søknader til. Første trinn er å
formulere formål, og forankre virksomheten i organisasjonen.
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