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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

16.05.2019

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

18.05.2020

INFORMASJON OM SØKER

Informasjon om søker rolle

Fornavn Kari Oline

Mellomnavn

Etternavn Sørensen

Akademisk grad Bachelor

Ansatt i ikke angitt

Stilling ikke angitt

Land Norge

Epost kari.o.sorensen@gmail.com

Telefon 97645294

Mobil

Telefon arbeid

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Drift av tinntitusgruppe - HLF Tromsø

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLF Tromsø

Organisasjonsnummer 984032080

Kontonummer til
organisasjonsleddet

47501954809

Kommuner for prosjektet

Tromsø

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

HLF Tromsø arrangerte 20 november 2018 et oppstartsmøte med tema tinnitus. Det var stor interesse for møtet, og mange
deltakere.De fleste av møtedeltakerne meldte interesse for å være med i en tinnitusgruppe. De ga uttrykk for et ønske om å møte
likesinnede og å lære mer om blant annet mestringsstrategier. På bakgrunn av dette ønsker vi å videreføre drift av tinnitusgruppe i
Tromsø.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Gi personer med utfordringer i forbindelse med tinnitus redskaper og metoder for å gjøre hverdagen bedre.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Personer som opplever utfordringer med sin tinnitus
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Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå 

15

Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

Månedlige møter med samtalegrupper. Inntil tre av møtene vil også være med foredragsholdere.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

Medlemmer i styret av HLF Tromsø vil være møteledere og koordinatorer.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Målsetting er at medlemmer i gruppen skal få økt forståelse og kunnskap om sin tinnitus. Medlemmene vil også få mulighet til å
opprette kontakt med personer som har samme utfordringer som dem selv. Dette vil bidra til økt mestring i hverdagen.

ØKONOMI

Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 30  à 1 000 kr = 30 000

Andre inntekter 0

Delsum 30 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 0

Reise/opphold 6 000

Innkjøpte tjenester 10 000

Andre utgifter 25 000

Delsum 41 000

Total 11 000

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

Reise/opphold skal dekke utgifter til fly og overnatting for foredragsholdere. Innkjøpte tjenester - honorar til foredragsholdere.
Andre utgifter er leie av møtelokaler: 2500,00 x 10 møter. Inntekter: ingen andre inntekter til denne aktiviteten. Evt egenandel ved
foredrag vil bli vurdert, avhengig av størrelse på tilskudd. Underskudd i forbindelse med aktiviteten dekkes fra HLF Tromsø sitt
budsjett.

Hvis det søkes om utstyr til prosjektaktiviteten, beskriv hvordan utstyret skal brukes fremover og hvem som skal ha
ansvar for det

Ingen behov

PROSJEKTKATEGORI

Prosjektkategori Mestring og selvhjelp

PROFILERING

Dersom det foreligger informasjon om prosjektet/tiltaket på nettsider, Facebook eller lignende, lim inn lenke eller
spesifiser her


