2017/EE1-184700 Bedre hverdag som hørselshemmet.
PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

27.09.2017

Forventet sluttdato

01.11.2017

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Janne Olavesen

Stilling
PROSJEKTINFORMASJON
Skal prosjektet foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

HLF Fredrikstad og omegn.

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

994523589

Kommuner for prosjekt

Fredrikstad, Hvaler

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Når hørselen er redusert, vil man ofte kun høre bruddstykker i hva andre sier.
Derfor må en "fylle igjen" huller og trekke logiske slutninger om hva som blir sagt.
Dessuten vil redusert hørsel medføre at ørenes tilvenning til støy går saktere, slik
at hørselshemmede oppfatter tregere enn normalthørende. Dette er hverdagen for
mange med nedsatt hørsel. Det å lære seg munnavlesning, som innebærer at man
bruker synet til å se på munnen til andre i tillegg til å høre, vil bidra til en bedre
taleoppfattelse. Dermed blir hullene som man må "fylle igjen" færre og man "hører"
bedre og misforståelsene blir færre. Det å munnavlese er ikke noe en er født med.
Det må læres gjennom læring. Mange hørselshemmede lærer på sin måte å bruke
øynene i tillegg til å høre, men gjennom kurs kan man lære bedre teknikker til
hvordan munnavlese og dermed bli bedre til å høre/oppfatte hva andre sier.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Styret i lokallaget har fått tilbakemeldinger fra hørselshemmede med ønske om
hjelp til å lære seg munnavlesning. Dette ønsker styret å gjøre noe med ved å
legge til rette for kurs med en dyktig foreleser.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Hørselshemmede som sliter med å høre i hverdagen og som ønsker å lære seg
teknikker til å munnavlese for å få en bedre taleoppfattelse.

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

10

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Vi har fått tak i en dyktig foreleser med utdanning innenfor dette området. Vi ønsker
å gjennomføre kurset over 5 kvelder hvor deltakere lærer seg teknikker på hvordan
munnavlese. Den første kvelden vil en pårørende også være til stede for å få
informasjon om det å være hørselshemmet og hvordan vedkommende kan hjelpe
til med at deltakeren kan trene hjemme på å bli god i munnavlesning. Styret ønsker
ikke å ta egenandel da vi mener at dette skal være et lavterskeltilbud til alle som
trenger det.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Styret i lokallaget vil samarbeide om å være tilstede under kurset for å hjelpe
deltakere som trenger ekstra hjelp.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

At de som deltar på kurset og lærer seg å bli bedre på å munnavlese, vil få en
bedre hverdag i kommunikasjon med andre.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter
Delsum

Utgifter

10 000
0
10 000

Materiell/utstyr

1 000

Reise/opphold

2 000

Innkjøpte tjenester

9 000

Andre utgifter
Delsum
Balanse

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter
Hvis det søkes om utstyr i
prosjektet, beskriv her hvordan
utstyret skal brukes fremover og
hvem som skal ta ansvar for det

0
12 000
-2 000

Innleie av foredragsholder, samt reiseutgifter. I tillegg vil det være utgifter til
materiell, avisannonse og enkel bevertning under kursdagene.

