
  

Døves Frivilligsentral 

Rapport 2020 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Døves Frivilligsentral 

Fagerborggata 12 

0360 Oslo 

 

Epost: frivillig@odf.no 

SMS: 4023 0515 

 
 

 
 

 
 

  

https://sign.visma.net/nb/document-check/08492d45-4104-474f-8515-450878f0e4ac

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



2 
 

 

Døves Frivilligsentral 

Døves Frivilligsentral er en byomfattende sentral som eies av Oslo 
Døveforening. Målgruppen for sentralen er døve og hørselshemmede i Oslo.  

På grunn av problemene som er knyttet til kommunikasjonen mellom hø-
rende og døve er det vanskelig å bygge opp et sosialt nettverk for døve 
knyttet til bostedet eller arbeidsplassen. I stedet er det primære nettverket 
knyttet opp til andre døve, som de har språklig og kulturell tilhørighet med 
gjennom tegnspråket. Målsettingen for sentralen er å bygge og ved-
likeholde relasjoner mellom døve, og mellom døve og hørende. De oppga-
ver vi tar fatt på og tjenester vi tilbyr er redskaper for å lykkes i dette. 

Frivilligsentralen har base i Fagerborggata 12, hvor Oslo Døveforening 
leier lokaler hos Døvekirken. Tanken med dette er å skape et større tegn-
språklig arbeidsmiljø, og utnytte ressursene på en bedre måte.  
 

Styre og ansatte 

Årsmøtet ble gjennomført på digital 13.mai 2020 med 5 personer tilstede. 

Døves Frivilligsentral har eget styre. Ved utgangen av 2020 består styret 
av Unni Gran (leder), Bjørg Strand og Veesin F. Bjørke, sammen med daglig 
leder. 

Niels Kristensen som daglig leder i denne perioden. 
 

Finansiering 

Mottatte tilskudd i 2020: 

- Oslo Kommune ved kulturetaten, kr 411.500 i driftstøtte 

- Oslo kommune ved velferdsetaten, kr 99.000 i driftstøtte 

- Norges Døveforbund, kr 5.138 i likepersonmidler 

 

Det har vært et spesielt og merkelig år for mange i forbindelse med 
korona-perioden. Tilbud på aktiviteter ble derfor veldig mye redusert enn 
normalt.  
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Faste aktiviteter 

Sentralen har en livssynsnøytral profil, men samarbeider med Døves 
Menighet i Oslo om tiltak som er egnet også for døve med annen religiøs 
bakgrunn. 
 

A) Torsdagskafe: 
Frivilligsentralen arrangerer annenhver torsdag Torsdagskafe i 
samarbeid med Døves Menighet. Dette er et tilbud til døve som 
ønsker et sted å være og treffe andre døve. Målsettingen har vært 
å nå de som har et svakt nettverk. Vi har nådd døve innvandrere, 
eldre døve og yngre døve. Dette tiltaket fungerer godt i forhold til 
målsettingen, og samler regelmessig mellom 15 og 20 personer. 
Det har vært ingen kafé i flere uker mellom mars og juni og igjen 
oktober – desember.  
 

B) Strikkekafe: 
Strikkekafe: Frivilligsentralen arrangerte strikkekafe en gang hver 
første mandag i måneden. Det vil si Formiddagstreff. Det var 
åpning i januar-mars og igjen i september.  

 
 

C) Håndarbeidscafe: 
Frivilligsentralen arrangerte håndarbeidscafe på onsdag kveld en 
gang hver måned. Ved under koronaperioden var det digital kafe på 
zoom som plattform. Tiltakene har vært vellykkede. 

 
D) St. Hanshaugen omsorgssenter: 

Frivilligsentralen har etter oppfordring tatt på seg ansvar å 
igangsette og formidle besøkstjeneste på døveavdelingen ved St. 
Hanshaugen omsorgssenter. Vi nådde å gjennomføre en gang før 
det ble stengt for besøkstjeneste hos dem fra mars-måned.  
 
22. januar viste Teater Manu en forestilling «Askeladden og 
Prinsessen i Trollfjellet» for eldre på dagtid. 4 frivillige fulgte 6 
beboere fra St. Hanshaugen omsorgssenter til Teater Manu og 
retur.  
24 eldre og frivillige var tilstede under forestillingen. 
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Besøkstjeneste og transportservice 

Døves Frivilligsentral og Oslo Døveforening har mottatt likepersonmidler fra 
Norges Døveforbund til besøkstjeneste og transportservice.  

Behovet for å koordinere besøkstjenesten har vist seg å være mindre enn 
antatt. Det viser seg at de frivillige går over til å gjøre avtaler direkte med 
brukerne, uten å gå veien om frivillighetssentralen. Dette ser vi positivt på. 

Transportservicen til arrangementer for eldre døve har vært en stor suk-
sess. Eldre døve bor spredt i Oslo-området og trenger transport til sosiale 
sammenkomster. Spesielt i vinter-halvåret er det behov for ekstra assis-
tanse. En del har TT-ordning, men ordningen er ikke tilstrekkelig for å dekke 
behovet for transport til Oslo Døveforenings Seniortreff, ODF’s aktivitet og 
årsmøte. Disse sammenkomstene finner sted 1-2 ganger i uken. I tillegg 
kommer arrangementer som teaterforestillinger på dagtid ved 
tegnspråkteateret, Teater Manu. 

Frivillige sjåfører har kjørt rundt og hentet de eldre puljevis. Ordningen er 
vellykket, og antallet turer var veldig redusert enn årene før. 33 reiser og 
4 dager og to sjåfører. 

 

Kultur for eldre 
Døves frivilligsentral hadde samarbeid med Oslo Døveforening i 
kulturtilbud for eldre. Vi organiserte transporttilbud for eldre døve som 
bor spredt i 15 bydeler i Oslo Vi ønsker at eldre døve skal få oppleve 
kulturelle program. 20 eldre og 4 frivillige fikk overvære på 
teaterforestillingen «Askeladden og prinsessen i Trollfjellet» 22. januar 
hos Teater Manu.  
Vi samarbeidet også med St. Hanshaugen Omsorgssenter at Døves 
Frivilligsentral sendte kulturinnslag på video som er laget på forhånd for 
dem. Døve beboerne fikk oppleve kulturshow med juleshow fra Teater 
Manu, tegnspråkpoesi, adventsfortellinger på tegnspråk og sang på 
tegnspråk. 
 
 
Oppsøkende virksomhet for eldre døve i Oslo 
I koronasituasjonen er eldre døve isolert hjemme. Det er ca. 130 eldre 
døve som bor i Oslo. Det er høy terskel å bruke digitale verktøy blant 
eldre døve. Dette så vi i våren og sommer da vi hadde digitale seniortreff.  
 
Oslo Døveforening og Døves frivilligsentral ønsker at eldre døve får besøk 
av frivillige som spør hvordan du har det og om du har lyst å gå ut på tur. 
Etter hvert som begge er trygge og kjemien er god og at eldre døve har 
tillit til den frivillige personen. Så kan frivillige lære de i å bruke nettbrett 
gjennom digitale treff. Det må gjøres opplæring flere ganger og utvises 
tålmodighet. Målgruppen er å rekruttere døve frivillige og eldre døve over 
65 år som bor i 15 bydeler i Oslo. Eldre døve får besøk av frivillige for 
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tiltak som er lavterskel og tålmodighet å lære opp å bruke digitale 
verktøy.  
Tidsplanen er november 2020 til desember 2021. Vi forventer at 
prosjektet vil fortsette etter at prosjektet er avsluttet, og at det blir 
etablert tilbud som Døves Frivilligsentral skal koordinere i samråd med 
Oslo Døves Seniorforening og Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo 
kommune. Vi fikk kr 300.000 i prosjektmidler fra Stiftelsen Dam.  
 
Prosjektleder er Vidar R. Sæle og prosjektmedarbeidere er Niels 
Kristensen og Kristian Rugseth. I prosjektgruppen har vi med oss Bjørg 
Strand fra seniorforeningen og Rådgivningskontoret for syn og hørsel. 
 
 

Formidling av tjenester 

Døves Frivilligsentral har hatt et godt samarbeid med Oslo Døveforening, 
Døvekirken i Oslo og Rådgivningskontoret for syn og hørsel gjennom 
forskjellige tiltak som frivillig innsats, aktiviteter og prosjekt.  

Vi har flere som i noen sammenhenger er brukere, mens i de andre sam-
menhenger er frivillige. Sett i forhold til at gruppen er liten, med rundt 20-
30 personer, må dette karakteriseres som bra oppslutning om sentralen.  

 

 

Døves Frivillighetssentral har deltatt på: 

• Møte med St. Hanshaugen Omsorgssenter 12. februar 
• Samarbeidsmøter med NAV Tolketjenesten i Oslo  

14. februar på NAV tolketjeneste. 
• Velferdsetaten i Oslo kommune, et digitalt seminar om «Nye 

digitale arbeidsmåte» 23. april 
• Møte med Kampen Omsorg+ 15. september 
• Møte med St. Hanshaugen Omsorgssenter 16. september 
• Digitalt møte for daglig ledere i døveforeninger 6. oktober 
• Digitalt samarbeidsmøter med NAV Tolketjenesten i Oslo 13. 

oktober. 
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Oslo, 16. mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Niels Kristensen     
Daglig  leder            

 
 
 
 
 
 
 
Unni Gran   Bjørg Strand        Veesin F. Bjørke 
Styreleder   Styremedlem       Styremedlem  
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