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#282118 Fagdag: Hørsel - UU og tilrettelegging

Nøkkelinformasjon

Søknadsid: 282118

Søker: Åse Harstad

Utlysning: Ekspress (vår 2019)

Prosjektleder:
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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

25.09.2019

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

26.09.2019

INFORMASJON OM SØKER

Informasjon om søker rolle

Fornavn Åse

Mellomnavn

Etternavn Harstad

Akademisk grad ikke angitt

Ansatt i HLF

Stilling ikke angitt

Epost aaharsta@online.no

Telefon 99293395

Mobil 99293395

Telefon arbeid

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Fagdag: Hørsel - UU og tilrettelegging

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLF Nord-Fron

Organisasjonsnummer 914054672

Kontonummer til
organisasjonsleddet

20951950549

Kommuner for prosjektet

Nord-Fron

Sel

Ringebu

Vågå

Lom

Skjåk

Lesja

Dovre

Sør-Fron

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
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Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Våre lokalsamfunn i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen er dårleg utforma og tilrettelagt for dei med hørselsutfordringar. Vi ønsker ein
felles fagdag om Hørsel - Universell utforming og tilrettelegging, der ansvarlege i kommunen og andre som driv verksemd rette
mot offentlegheita, slik at vi kan starte ein prosess mot ei betring av lokalsamfunna våre, slik at hørselshemma kan delta på lik line
med alle andre.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Betre forståinga hjå kommunar og private aktørar for kva utfordringar dei med hørselsutfordringar har i lokalsamfunnet. Få klargjort
gjeldande lovverk i forhold til universell utforming og tilrettelegging, få fram kva muligheter som finns for å forbetre det offentlege
lydrommet og få klarlagt moglege hørsel- og bygningsmessige tiltak som kan bidra til at hørselshemma kan delta i det offentlege,
kulturelle og sosiale liv på lik linje med alle andre.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Prosjektet har to tiltak, med ulike målgrupper. Fagdag: kommunane i Midt-og Nord-Gudbrandsdalen , brukarmedverkarar og
private aktørar (hotell, restaurantar, bygdahus og idretts-og kulturhus).
Kurs: HLFs lokallag og deira likepersonar, medlemmar, andre

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå 

70
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Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

HLF Nord-Fron planlegg to samlingar over temaet: Hørsel - Universell utforming og tilrettelegging i det offentlege rom.

1) Fagdag: 26.september 2019 kl. 08.00-17.00 i kommunestyresalen på Vinstra i Nord-Fron.

Målgruppe: Dei 9 kommunane i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. brukarrepresentantar i kommunale råd (Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne, Råd for eldre og Brukarutvalget ved det lokalmedisinske senteret), private som tilbyr arrangement som
hotell, restaurantar, bygdahus, idretts- og kulturbygg.

Tema: 
Lyd
Hørsel
Lyd i rom
Hørselsutfordringar
Lovverk, rettigheter og plikter
Universell utforming og tilrettelegging; muligheter og begrensingar
Hørseltekniske hjelpemiddel og tiltak i små og store rom og samlingar.

Foredragshaldarar: 
HLF sentralt, fagperson på universell utforming, tilrettelegging, lovverk
Audiotekniker frå NTNU
Lydtekniker og teleslyngemontør
Vestfold Audio AS - tilrettelegging i mindre rom og samlingar, tekniske løysingar
Scandec - tilrettelegging av større rom og samlingar

2) Kurs: 25. og 26.september kl 18.00 - 22.00 i Gammelbanken, Vinstra

Målgruppe: HLF's 8 lokallag frå dei 9 kommunane i regionen. Styre, likepersonar, medlemmar og andre interesserte.

Tema: 
Stort sett same tema som på fagdagen, men tilpassa målgruppa. 
I tillegg meir om rettigheter, og korleis ein kan arbeide for å informere og arbeide for betre universell utforming og tilrettelegging i
forhold til hørsel i sine respektive kommunar og lokalsamfunn. Korleis følge opp informasjonen frå fagdag og kurs.

Foredragshaldarane frå fagdagen bidreg i løpet av dei to kurskveldane. Vi utnytter den sjeldne ekspertisen når vi først har han i
området.

Det er dette det blir søkt om støtte til i denne omgangen.

Vi håpar å få til eit samarbeid i området, med oppfølging av temaet Hørsel - universell utforming og tilrettelegging i seinhaustes
2019 og i 2020. Dette vil det bli søkt om midlar til seinare. 

Nord-Fron kommune vil vere behjelpeleg med å formidle invitasjonen til fagdagen vidare til dei andre kommunane i området, og
stiller kommunestyresalen til rådighet som kurslokale. 

Nord-Fron's kommunale Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller seg bak tiltaket, og vil oppfordre tilsvarande råd i
nabokommunane til å stille på samlinga.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

I samband med fagdagen og kurset, vil alt arbeid med planlegging, gjennomføring og etterarbeid vere frivillig arbeid i regi av HLF
Nord-Fron. På kurset vil frivillige frå lokallaga få innføring i temaet Hørsel - universell utforming og tilrettelegging, og det vidare
interessepolitiske arbeidet og oppfølginga i regionen vil bli gjort av desse. Likepersonane i lokallaga, og brukarmedverkarane frå
råd og utvalg, vil på same måte vere frivillige, som tek med kunnskapen frå samlingane i sitt vidare arbeide rundt om i bygdene
våre.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Vi forventer at både fagfolk i kommunen, private aktørar, likepersonar, brukarmedverkarar, HLF's lokallag og medlemmar vil få
auka kunnskap om og fokus på temaet Hørsel og dei utfordringane dette kan medføre, slik at dei tek dette med attende til sine
verkeområder og tek initiativ til å betre situasjonen kvar på sin stad. Vi forventer at fagdagen og kurset vil setja igang ein prosess,
som skaper endringar til det betre for hørselshemma i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen.

ØKONOMI
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Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 30  à 1 000 kr = 30 000

Andre inntekter 18 500

Delsum 48 500

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 4 000

Reise/opphold 13 000

Innkjøpte tjenester 25 000

Andre utgifter 12 000

Delsum 54 000

Total 5 500

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

Inntekter: ExtraExpress
Andre inntekter: 
Nord-Fron garanterer for evt underskot på fagdagen på opp til 5000
Kurstilskot og tilretteleggingsmidlar; HLF sentralt og Studieforbundet Funkis 10.500
Deltakaravgift: 3000

Utgifter: 
Materiell/utstyr: Kjøp/oppkopiering kursmateriell, admin.utgifter. 
Reise/opphald: Reise, opphald, overnatting for tre foredragshaldarar.
Innkjøpte tenester: Honnorar for foredrag, bevertning på fagdag og to kurskveldar. 
Andre utgifter: Annonsering i aviser regionalt og lokalt.

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

PROSJEKTKATEGORI

Prosjektkategori Tilrettelegging/universell utforming

PROFILERING

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

Kjem


