2017/EE2-217760 Bli glad i ditt høreapparat
PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

01.01.2018

Forventet sluttdato

02.12.2018

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Jorunn Fredheim

Stilling

Organisasjonskonsulent

PROSJEKTINFORMASJON
Skal prosjektet foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

HLF Eiker

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

984133952

Kommuner for prosjekt

Øvre Eiker

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Mange høreapparater havner i skuffen da brukeren ikke får nok opplæring i å
bruke høreapparatet, brukeren får heller ikke kjennskap til andre tekniske
hjelpemidler for hørselshemmede, som gjør at en kan høre bedre.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

At de som har fått tildelt høreapparater klarer og bruke de.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Hørselshemmede med høreapparat

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

80

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

4 samlinger a 3 kvelder med 20 personer ad gangen. Tema på samlingene er om
bruk og stell av høreapparat, tekniske hjelpemidler for hørselshemmede,
erfaringsutveksling, samtaler med frivillige som har brukt høreapparat en stund.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

All aktivitet i HLF Eiker drives av frivillige. På noen temaer brukes fagpersonell.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi håper at hørselshemmede med høreapparat blir glad i sitt høreapparat, har lært
seg og bruke og stelle de, samt skaffer seg andre tekniske hjelpemidler som gjør
hverdagen enklere.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter
Delsum

Utgifter

30 000
6 000
36 000

Materiell/utstyr

6 000

Reise/opphold

0

Innkjøpte tjenester

20 000

Andre utgifter

10 000

Delsum

36 000

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

Husleie, materiell og brosjyrer, enkel bevertning, samt honorar til fagpersonell.
Inntekter er egne midler.

