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PROSJEKTETS VARIGHET

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

Organisasjonsledd

Skal prosjektet foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

PROSJEKTINFORMASJON

Stilling

Navn

INFORMASJON OM SØKER

Forventet sluttdato

Forventet startdato

Reidar Breistein

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

991966390

Ja

BergenKommuner for prosjekt

2018/EE2-262879 Bowling. En vei til samhold

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket Dårlig hørsel fører ofte til at folk isolerer seg og mister venner. Vi ønsker å starte
opp en gruppe som vil prøve å få dem til å komme mer sammen med likesinnete i
en aktiv gruppe. Vi vil ha skrivetolker til stede, få instruktører og prøve å få i gang
bowlingtreff først lokalt, men om interessen er der og få istand flere steder og til
andre tidspunker.

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Vi vil informere via lokal og fylkeslag om tilbudet. Vi vil og sette annonser i aviser
for å skape interesse fra folk som ikke kommer på møter i lokallag. Vi vil ha
skrivetolk slik at deltakere kan få skriftlig tilbakemeldinger og hvordan de utfører
kast osv. Dette er nødvendig pga høy støy i slike lokaler. Vi vil og ha et rom i
lokalet til disposisjon for samtaler og planlegging. samlingene blir en del av vårt
likepersons arbeid. Deltagere som har problemer med å komme seg frem til lokalet
vil vi tilby privat transport. Vi håper at flere vil komme til etter hvert og at dette vil
vedvare mange år.

100Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

Målgruppe for prosjektet/tiltaket Personer som sliter med nedsatt hørsel.

Målsetting for prosjektet/tiltaket Få personer med dårlig hørsel ut av isolasjon og ut i et mer aktivt liv. Hørsel skal
ikke hindre sosialt samvær.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET



ØKONOMI

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Vi vil hente og kjøre hjem de som har behov. Som likepersoner vil vi og tilby
samtaler i rom på stedet, dersom noen trenger noen å snakke med om private
hørselsproblemer. Som likeperson her vi taushetsplikt.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi forventer at deltagere vil få et bedre sosialt liv, sammen mad likesinnete. Og at
de får et mer aktivt liv. At de og får mulighet til å snakke med andre om sine
problemer.

Budsjett

Beløp

Inntekter ExtraExpress 10 000

Andre inntekter 0

Delsum 10 000

Utgifter Materiell/utstyr 0

Reise/opphold 500

Innkjøpte tjenester 2 000

Andre utgifter 7 500

Delsum 10 000

Balanse 0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

Utgifter til å dekke bensin, bompenger for å hente og kjøre hjem deltakere. reklame
utgifter til avisannonser.  Betaling til instruktør og dekning av deltagerpris.

Hvis det søkes om utstyr i
prosjektet, beskriv her hvordan
utstyret skal brukes fremover og
hvem som skal ta ansvar for det


