Avtale MITT VALG «Kroppen min og jeg»
mellom Lions Club XXX, XXXX og Stiftelsen Det er mitt valg om opplæring og bruk av MITT VALGprogrammet ”Kroppen min og jeg”.
Kontaktperson Lions: ……………..

E-post:

Telefon:

Kontaktperson XXXX: ……….......

E-post:

Telefon:

Kontaktperson Stiftelsen Det er mitt valg: Annica Lindén Øygard, mittvalg@mittvalg.no, 954 95 003

Formål: Implementere ”Kroppen min og jeg” slik at det blir brukt systematisk og regelmessig i
kontraktsperioden.
Lions forplikter seg til å:
•

•
•

Arrangere MITT VALGs grunnpakke. Grunnpakken består av grunnkurs, lisenser til det digitale
MITT VALG-programmet i ett år og et oppfølgingskurs som skal gjennomføres 6–9 måneder etter
grunnkurset.
Gjennomgå status for implementering av «Kroppen min og jeg» og kartlegge eventuelle behov
for videre opplæring i institusjonen.
Kontakte MITT VALG ved behov for videre oppfølging.

Ledelsen og virksomheten forplikter seg til å:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bruke «Kroppen min og jeg» regelmessig og systematisk i kontraktsperioden.
Ha en informasjonssamtale med MITT VALG før grunnkurset.
Sikre at alle ansatte og gjerne helsesøster, barnevern og politi deltar på opplæringen i ”Kroppen
min og jeg”
Velge en MITT VALG-kontakt som følger opp implementeringen av programmet.
Forankre ”Kroppen min og jeg» i virksomhetsplaner og årshjul.
Sørge for at nye ansatte får tilgang til MITT VALGs grunnpakke etter avtale med Lions.
Fornye lisensen for det digitale programmet årlig i treårsperioden. Minstepris for lisensfornyelse
er kr. 1000,- pr. år og gjelder for inntil 20 brukere. Ved flere enn 20 brukere betales i tillegg kr.
50,- pr. lisens pr. år.
Bidra i den halvårige kontakten med Lions Club XXX.
Evaluere programmet ved å svare på en spørreundersøkelse to ganger i året.
Vise at XXXX bruker MITT VALG ved å henge opp skilt ved inngangspartiet.

Stiftelsen Det er mitt valg forplikter seg til å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha en informasjonssamtale med ledelsen før MlTT VALGs grunnpakke gjennomføres.
Gjennomføre MITT VALGs grunnpakke med samtlige ansatte ved at internasjonalt sertifisert
instruktør kommer til virksomheten (eller annet avtalt sted) for å avholde kursene.
Sørge for at samtlige deltakere får tilgang til lisensen til det digitale programmet i løpet av den
første kursdagen.
Ha en oppfølgingssamtale med MITT VALG-ansvarlig mellom grunnkurs og oppfølgingskurs.
Sende halvårlige evalueringsskjema til alle som har deltatt på kurs.
Følge opp virksomhetens evaluering før oppfølgingskurset.
Oppdatere det digitale programmet årlig i tråd med endringer i samfunnet.
Være tilgjengelige med faglig veiledning ved behov i treårsperioden.
Invitere virksomheten til den årlige MITT VALG-konferansen og tilby gratis deltakeravgift for èn
representant.

Kostnad:
•
•
•

XXXX dekker 1/3 del av kostnadene, kr. ………… Faktura blir sendt når grunnpakken er bestilt og
bekreftet.
Lions dekker 1/3 av kostnadene, kr. ………… Faktura blir sendt når grunnkurset er gjennomført.
Lions Tulipanfond dekker 1/3 del av kostnadene, kr. …………

Bruk av materiell:
MITT VALG-materiell kan kun brukes av personer som har gjennomført kurs. Alle rettigheter til bruk
av materialet er eid av Lions Quest og ivaretas av Stiftelsen Det er mitt valg.
Endringer:
Ved endringer vedrørende kontaktpersoner eller annet skal de andre parter som omfattes av avtalen
informeres.
Varighet og forlengelse:
Avtaletiden er tre år fra ……….. til …………med mulighet til forlengelse.

Dato for inngåelse av avtalen:

Institusjon

Lions

Stiftelsen Det er mitt valg

