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Planleggingen
av Namdalsfestivalen2012 er kommeti gang.Vi har nå kommetinn
i en rutine medalternerende høst- og vinterarrangementer,og neste
arrangementvil bli et vinterarrangement i perioden 16.04 - 20.04.12 og vil
somvanligforegå ved Børgefjellsenteret i Røyrvik.
Høstfestivalen 2011ble en opptur både medtanke på antallet deltakere og at
det var flere kommunerrepresentert. Vi håper og tror at dette er en trend som
vil fortsette, slik at det ved neste års arrangementblir flere somfår gledenav
delta ved Namdalsfestivalen.
Festivalenvar i utgangspunkteten aktivitetsfestival for menneskermed
psykiske lidelser hjemmehørendei Namdalsregionen.Vi ønsker i år at også
personer fra øvrige deler av Nord - Trøndelagskal kunnefå mulighetentil å
delta. Ved enkelte tidligere festivaler har det vært med deltakere fro
eksempelvisFrosta, Leksvik og Levangerog disse har gitt sammegode
tilbakemeldingersomde "vanlige"deltakerne fra Namdalsregionen.
Fysisk aktivitet, helse og kultur er viktige stikkord for Namdalsfestivalen.Vi får
stadige tilbakemeldingerom at festivalen er med på å stimulere til aktivitet også
ellers i året.. Pådennemåten kan en si at en oppnårreelle helsegevinsterog
bedring av livskvalitet hos enkeltpersoner.Deltakerne treffer nye og gamle
kjente under trygge rammevilkårhvor trivsel og sosialt samvcerer nøkkelbegrep.
"Samarbeidsforumetfor psykiatri i Namdalen" er arrangør av festivalen. Her er
Mental Helse, kommunehelsetjenesten,
SykehusetNamsosog Høgskoleni
Nord-Trøndelagrepresentert.
Den praktiske arrangementskomiteener gått ut fra dette og er representert
fra Mental Helse, HiNT, Namsoskommune,Røyrvikkommune(som
vertskommune)
og Sykehuset Namsos.
Dette er et spleiselagmellombrukerne, kommunene,
fylket, helseforetaket og
de private samarbeidspartnerne.
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Vi håper at alle ser viktigheten av arrangementetog støtter etter beste evne.

Arrangementet har en slik størrelse at egenandeleneikke kan dekke kostnadene
- slik at vi tillater oss å søkeom støtte til arrangementet på sammemåte som
tidligere.
Dette er et arrangent
om inntil kr

i beste samhandlingsånd
og tillater oss derfor å søke
i støtte til festivalen.

Vi ber om så rask behandlingsom muligi forhold til den videre planleggingen
av
Namdalsfestivalen2012.
Sender medforeløpig budsjett for festivalen.
Alle somstøtter arrangementet vil motta rapport og regnskap.

Namsos,13.01.12

Med hilsen
72-)
Petter Flo~s
For Namdalsfestivalen

Grunnenti I overbudsjetteringen er som vanlig at vi søker om støtte inntil beløpenesom er
satt opp på inntektssiden. Antall deltakere er også en variabel som vi ikke rår over - dette
vil også kunnepåvirke inntektssiden. Utgiftssiden er ogsånoe usikker avhengigav de
endelige prisene vi oppnårpå varer og tjenester i forbindelsemedarrangementet.

