Innspill til samfunnsdelen fra Venke Breivik:


Flest mulig barn og unge skal klare seg selv når de blir voksne.



Arbeide for integrering i større grad enn det som gjøres i dag; både blant minoritetsspråklige, folk
som flytter til kommunen og blant innbyggerne som allerede bor i kommunen.
Det er ikke fritidstilbud som mangler, men mennesker som ser hverandre. I dag er det mange som
opplever at kommunen består av mange sosiale klikker og det er vanskelig å få innpass; foreldre
som har barn i et idrettslag opplever å bli stående alene på trening og kamper, føler seg utenfor på
foreldremøter eller på kafe en lørdag formiddag.



Minoritetsspråklige barn og voksne må inkluderes i større grad i arbeidsliv og fritidsaktiviteter.



Arbeide for større toleranse og åpenhet. Vis hensyn og storsinn til hverandre.



Trivsel og god psykisk helse er viktig for alle innbyggere i Nærøysund kommune. Livskvalitet for
alle gjennom glede, mestring og mening for hver enkelt. Alt som bidrar til gode følelser, gir økt
livskvalitet og kan styrke den psykiske helsa.



Fange opp i større grad enslige som sliter psykisk.



Tidlig inn
- Ekstra tilrettelegging og intensiv innsats for barn/ unge og familier som har behov for det.
- Tidlig innsats, -ekstra oppfølging og støtte- forebygging. Oppdage, følge opp og avklare
behov



Arbeide systematisk for å forebygge mobbing. – Ressursteam mot mobbing



Være barn/ unge og voksne som bryr seg om andre og som tør å ta ansvar og som tar kontakt med
ulike fagfolk når de er bekymret / urolige for en venn/ kollega/ nabo



Gode private og kommunale barnehager som arbeider systematisk med språkstimulering og
inkludering av alle barn



Arbeide for gode skoler hvor barn med diagnoser må inkluderes i fellesskapet. God tilrettelegging
er viktig.



Tett tverrfaglig samarbeid når barn og unge har ulike utfordringer i barnehager og skole



Arbeide for å føle tilhørighet og stolt av kommunen sin



Fange opp fattige familier



God og stabil fastlegeordning- hvor de har tid til hver pasient



Folkehelseperspektiv; lag sykkelvei mellom Rørvik og Kolvereid.



Familier som har barn med diagnoser må få større og mere helhetlig oppfølging og avlasting.



Rehabiliteringstilbud for ung/ voksne. I dag er det ikke et verdig tilbud for de som måtte trenge det.
Det kan være behov for oppfølging etter sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Ved å satse på
et skikkelig tilbud i egen kommune, slipper brukerne i større grad belastningen med å reise på
opptreningsturer, og kommunen sparer store kostnader. God faglig kompetanse i nærmiljøet og et
helhetlig / målrettet tilbud.

Gi ditt innspill til samfunnsdelen:

