
AKTIVE UFØRE I INDRE - RAPPORT 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 
Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målgruppen er hørselshemmede som kan motiveres til et mer aktivt liv. målsettingen var å gi medlemmene en 
mulighet til å teste ut flere aktiviteter som er tilrettelegt og at de skal oppleve mestring og hygge. 
Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

HLF Østfold gjorde avtale med en rekke steder, med klarte i denne omgang å gjennomføre 3 forskjellige 
aktiviteter og tilsammen over 15 treff. Mest populært var et opplegg med bowling som vil bli videreført i 2019 
hvor tilsammen 20 deltagere har møttes og øvet sammen. Tiltaket er også meget sosialt og både barn og 
barnebarn har blitt med. Alle deltagere har følt økende mestring og resultat og det ble avholdt 
«Østfoldmesterskap i HLF Bowling». I tillegg arrangerte vi laksefiskekurs og data.  
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 
Skriv antallet deltakere 

31 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Organisering og mye av opplæringen er gjortav frivillige, som har mottatt en blomt for insatsen. 
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Vi har fått kontakt med flere hørselshemmede som både satt pris på i komme ut i aktivitet og som opplevde 
hygge og mestring. alle aktivitetene blir videreført, noen i regi av neste Aktiv I Indre prosjekt og andre i regi 
av lokalforeninger eller fylkesforeningen. prosjektet har gitt overskudd av energi og posistive opplevelser som 
samtidig får lokalforeningene i HLF Østfold til å vurdere nye aktiviteter og opplevelser for medlemmene.  
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

7 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 3 000 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 33 000 

Utgifter 

Materiell/utstyr 0 

Reise/opphold 4 000 

Innkjøpte tjenester 26 000 

Andre utgifter 3 000 

Sum 33 000 
 


