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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

18.11.2019

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

18.10.2020

INFORMASJON OM SØKER

Informasjon om søker rolle

Fornavn Teddy

Mellomnavn

Etternavn Kjendlie

Akademisk grad adjunkt

Ansatt i ikke angitt

Stilling ikke angitt

Land Norge

Epost teddy.kjendlie@gmail.com

Telefon 45297840

Mobil 45297840

Telefon arbeid

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Engelsk for tunghørte

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Fylkeslag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLF Østfold

Organisasjonsnummer 992923245

Kontonummer til
organisasjonsleddet

05300705350

Kommuner for prosjektet

Fredrikstad

Spydeberg

Moss

Askim

Sarpsborg

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Mange hørselshemmede har vært fritatt engelsk i grunnskolen og opplever i voksen alder at det er mye de går glipp av. HLF
Østfold har kontakt med en gruppe som er motivert til å lære og vi ønsker å teste ut et opplegg som blir spessielt tilrettlagt
gruppen. Dette er et pionerprosjekt for HLF Østfold og vi vil forsøke å lage et opplegg som andre kan ha glede av andre steder.
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Målsetting for prosjektet/tiltaket

Gi voksne hørselshemmede mulighet til å berdre forståelse og opplevelse i bruk av engelsk. Motivere til mer læring og skape
erferinger i mestring og nytte av å kunne forstå og bruke litt engelsk

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Hørselshemmede som har fått mangelfull opplæring i engelsk ( fritak) eller trenger oppfriskning av språket.

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå 

6

Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

Først vil vi kartlegge utgangspunktet hos deltagerne og finne aktuelle lærebøker og annet materiell. Vi vil starte med phonetikk og
the phonetiske alpabet da det er nædvendig når hørselen er begrenset. Ellers tar vi utgangspunt i enkel engelsk i dagliglivet. det
vil bli kombinasjon av gruppeundervisning og enkeltleksjoner. kurset avsluttes med en sturietur/ kulturreise hvor deltagerne får
bruke de de har lært.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

Vi har erfarne engelsklærere og andre frivillige som stiller opp i opplegget. Inen lønnes men utgifter for lærerne dekkes av
prosjektmidler.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Deltagerne får oppleve mestring og et grunnlag til å fortsette videre språklæring.

ØKONOMI

Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 30  à 1 000 kr = 30 000

Andre inntekter 11 000

Delsum 41 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 5 000

Reise/opphold 30 000

Innkjøpte tjenester 1 000

Andre utgifter 5 000

Delsum 41 000

Total 0

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

Læremateriell og nødvendig program i bruk i undervisningen. reise til kurssteder og helge intensive helgekurs med overnatting.
Egenandel er 1000 for deltagerne og andre inntekter er støtte til kurs fra Funkis og HLF.

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

HLF Østfold vil disponere utstyr/bøker ol som kan gjenbrukes.

PROSJEKTKATEGORI

Prosjektkategori Mestring og selvhjelp
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PROFILERING

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


