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PROSJEKTDETALJER

PROSJEKTNAVN

Prosjektnavn Fotoutstilling - Frivillighet for Hørselshemmede og pårørend

ORGANISASJON

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på organisasjonsledd

HLF Bodø og Omegn

Organisasjonsnummer 994616765

Kontonummer til
organisasjonsleddet

45005610196

PROSJEKTSTED

Kommuner for prosjektet

Bodø

1. PLANLAGTE AKTIVITETER/TILTAK

1.1 PLANLAGTE AKTIVITETER/TILTAK

1.1.1
Prosjektkategori

Tilrettelegging/universell utforming

1.1.2 Aktiviteter/tiltak

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er 75 år i år, og 2022 er Frivillighetens år. HLF Bodø vil bidra med å arrangere
frivillighetens dag i Bodø 16. juni kl 12:00-17: 00. Dagen er ment som en hyllest til HLFs store korps av frivillige – om lag 2000 –
som er med og gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Det er en million nordmenn med hørselsutfordringer. Vi er
alle berørt, enten det handler om oss selv, en venn, en kollega eller familie. HLF har 66 000 medlemmer.

2. VIRKNING

2.1 FORVENTET VIRKNING

2.1.1 Antall deltakere 600

2.1.2 Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

HLF Bodø vil utarbeide en fotoutstilling som kan dokumentere frivilligheten vår. Vi vil vise frem bredden og mangfoldet i den
hjelpen som våre mange frivillige gjør helt gratis. HLF har en hørselshjelperordning, også kalt likepersonsordning. Her stiller frivillig
opp for å hjelpe andre hørselshemmede. Mange, spesielt eldre opplever at det kan være vanskelig å stelle høreapparatene sine
selv og dette er noe av det HLFs frivillige hjelper til med. HLF har også likepersoner for tinnitus, Menieres sykdom og foreldre til
barn med hørselshemming og andre. Vi ønsker å hylle vår frivillighet som bistår mennesker i alle situasjoner fra barn og unge med
hørselsutfordringer til voksne og eldre. Vi ønsker å samle inn bilder som allerede eksisterer, digitalisere dem og gjøre dem klare til
å kunne stilles ut i stort format

3. GJENNOMFØRING

3.1 PROSJEKTPERIODE

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

16.06.2022

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

16.06.2022
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3.2 PROSJEKTGRUPPE OG PLAN FOR GJENNOMFØRING

3.2.1 Prosjektgruppe

HLF Bodø og HLF Nordland

3.2.2 Plan for gjennomføring

HLF Bodø vil utarbeide en fotoutstilling som dokumenterer frivilligheten. Vi vil vise frem 
mangfoldet i i vår frivillighet. Spesielt eldre opplever at det kan være vanskelig å stelle 
høreapparatene sine og dette er noe av det HLFs frivillige hjelper med. Vi ønsker å hylle 
vår frivillighet som bistår mennesker i alle situasjoner fra barn med hørselsutfordringer 
til voksne og eldre. Vi ønsker å samle inn bilder som allerede eksisterer, digitalisere dem 
og gjøre dem klare til å kunne stilles ut. Vi vil engasjere en fotograf som kan ta bilder av 
ulike situasjoner som ikke er dokumentert fra før. De frivillige vil dele ut gratis ørepropper 
og informere om viktigheten av å ta vare på hørselen. I tillegg vil vi bidra med kaffekoking, 
vafler og annet for hørselshemmede. En slik utstilling bidrar til større forståelse av det å 
være hørselshemmet.

3.3 ØKONOMI

3.3.1 Budsjett 

Inntekter Beløp

Ekspress 40  à 1 000 kr = 40 000

Andre inntekter 0

Delsum 40 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 15 000

Reise/opphold 0

Innkjøpte tjenester 15 000

Andre utgifter 10 000

Delsum 40 000

Total 0

3.3.2 Utdyp om budsjettet

Innsamling, istandsettelse og forstørring av bilder, Lokal fotograf til å ta bilder og andre utlegg

3.3.3 Innkjøp av utstyr

HLF Nordland og HLF Bodø og Omegn kan bruke den på kurs og møter for å reklamere om hvilken jobb HLF utfører for andre
hørselshemmede

4. STIFTELSEN DAMS PRIORITERINGER

4.1 PRIORITERTE OMRÅDER

4.1.1 Kategorier

Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt
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4.1.2 Beskrivelse

Et bilde sier mer enn 1000 ord. Vi dokumenterer frivilligheten retter oss da mot alle. 
Vi viser frem bilder fra ulike aktiviteter med mennesker med ulike hørselshemminger. Alt fra noen som får 
hjelp til å skifte deler på høreapparatet, noen som får tatt en hørselstest, noen som får være med likesinnede. 
Dette er rett og slett: Omsorg, Engasjement og kunnskap for alle som deltar.

KATEGORISERINGER

HELSEKATEGORI (Stiftelsen Dam)

Hvilket område faller
prosjektet inn
under?

Tiltak for funksjonshemmede

DIVERSE

Nyopprettet eller
videreføring?

Nytt initiativ

% 0-12 år 5

% 20-44 år 10

% 45-66 år 35

% 67-79 år 40

% 80 år+ 10

Er søknaden sendt
tidligere?

Nei

SPØRREUNDERSØKELSE

RESSURSBRUK

Antall personer 2

Antall timer 4

GJENBRUK

I hvilken grad bygget
denne søknaden på
en tidligere søknad?

Bygget ikke direkte på arbeid gjort for noen tidligere søknad

Hvilken
betydning/nytte har
arbeidet med den
aktuelle søknaden
for deg hvis
søknaden ikke
innvilges?

Stor

TILFREDSHET

Hvor fornøyd er du
med Stiftelsen Dam
generelt?

Verken fornøyd eller misfornøyd

Hvor fornøyd er du
med
søknadsprosessen
totalt sett?

Verken fornøyd eller misfornøyd
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Hvor fornøyd er du
med tydeligheten i
utlysningen? 

Verken fornøyd eller misfornøyd

Hvor fornøyd er du
med
kommunikasjonen
med
administrasjonen i
Stiftelsen Dam?

Vet ikke/Ikke aktuelt

Hvor fornøyd er du
med
søknadssystemet
(Damnett) generelt?

Fornøyd

KOMMENTARER

Er det noe du synes vi gjør spesielt bra?

Hvor har vi forbedringspotensial?


