
BOWLING. EN VEI TIL SAMHOLD. 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Ja 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målet var å få flest mulig personer med hørselsproblemer til å ha et aktivt liv. mange , 

spesielt eldre, som sliter med hørselen isolerer seg og får dårlig helse. 

 

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble 

gjennomført 

Vi har hatt en samling hver siste onsdag i måneden. Første gangene kom det 8 personer. Så 

fikk vi et 2 siders oppslag i lokalavisen, Fanaposten. Deretter har vi hatt en fast gruppe 

med innsnitt av enkelte nye. Stort sett har vi vært mellom 10 og 14 personer. Men vi håper 

at vi vil få flere med neste år. For dette er populært blant de som deltar. Vi har skrivetolk 

med oss i 3 timer hver gang.. Dessverre er vi ikke garantert skrivetolker, men hittil har vi 

bare opplevd fravær en gang. Vi begynner hvert møte med litt info, kaffe og vafler og så blir 

tolkene med bort til banene. Der tolker de ettersom det er behov. Vi har som fast vane å si 

fra om at dersom noen vil ha en prat når vi avslutter, så er vi som likepersoner tilgjengelig 

med skrivetolken. 

 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 

 

Skriv antallet deltakere 

11 

 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

informasjonshjelp. tilrettelegging for skrivetolking. Likepersonsarbeid. Mediakontakt og 

samarbeid med lokallaget. 

 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Er fint å se hvordan folk stråler og trives. Tydelig det er et behov for å komme seg ut, trene 

og ha sosialt samvær 

 

Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på 

en skala fra 1-10 

8 

 

Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 

 

 

 



 
REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter) 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

INNTEKTER  

Express 10 000 

Andre inntekter 0 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 10 000 

UTGIFTER  

Materiell/utstyr 0 

Reise/opphold 0 

Innkjøpte tjenester 10 000 

Andre utgifter 0 

Sum 10 000 

Kommentarer til regnskapet 

Alle utgifter er dokumentert og sendt til lokallaget som styrer regnskapet 
 


