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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

06.06.2020

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

26.09.2020

INFORMASJON OM SØKER

Informasjon om søker rolle

Fornavn Hans Petter

Mellomnavn

Etternavn Østreng

Akademisk grad Spesialpedagog

Ansatt i Benterud skole

Stilling Leder Foreldre og barnutvalget i HLF

Epost hans.petter.ostreng@gmail.com

Telefon 99605483

Mobil 99605483

Telefon arbeid

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Klatreparktur for barn og foreldre Oslo

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Fylkeslag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLF Akershus og Oslo foreldrelag

Organisasjonsnummer 995945649

Kontonummer til
organisasjonsleddet

15032042144

Kommuner for prosjektet

Oslo

Lillestrøm

Våler (Østf.)

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Vi skal gjennomføre tur til klatrepark for familier med hørselshemmede barn/ungdommer.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Fellesskap mellom hørselshemmede barn og fellesskap med andre familier der det er hørselshemmede barn.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Familier med hørselshemmede barn/ungdommer.
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Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå 

90

Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

3 ulike samlinger til klatreparker i nedslagsfeltet. Vi bruker lørdager til å samles. Gr

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

All planlegging og gjennomføring gjøres av frivillige midler. Dette betyr at frivillige lager informasjon på Facebook og at
arrangementene blir med i planen man har for HLF Akershus og Oslo foreldrelag for året 2020. Foreldrelaget har også kontakt
med 4 ulike likepersoner som er utdannet til å veilede foreldre. Noen av disse er tilstede på alle samlingene

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Vi ønsker å oppnå at foreldrene får mer informason om hvordan det er å være en familie med hørselshemmet barn. Barna kan
treffe andre barn som har samme utfordringer. Dette er med på å bidra til at barna blir tryggere i det å være hærselshemmet
barn/ungdom.

ØKONOMI

Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 23  à 1 000 kr = 23 000

Andre inntekter 7 000

Delsum 30 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 2 000

Reise/opphold 0

Innkjøpte tjenester 23 000

Andre utgifter 5 000

Delsum 30 000

Total 0

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

Andre inntekter er egenbetaling fra familier. Her kan man også bruke midler fra foreldrelaget. Mariell og utstyr går på å produsere
brosyrer der det kommer frem at vi skal til klatreparker. Vi har erfaringer med dette og trenger å justere den vi har. Innkjøpte
tjenester er betaling for inngang til klatrepark for ca 90 personer. Andre utgifter er leie av grill i klatreparkene og innkjøp av pølser
og brus mm. som vi kan servere til lunch

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

PROSJEKTKATEGORI

Prosjektkategori Aktiviteter

PROFILERING

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


