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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

01.01.2021

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

01.11.2021

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Middag og teambuilding

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLFU Østfold

Organisasjonsnummer 998889324

Kontonummer til
organisasjonsleddet

15033162143

Kommuner for prosjektet

Moss

Fredrikstad

Sarpsborg

Halden

Våler (Østf.)

Råde

Indre Østfold

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Vi i HLFU Østfold ønsker å få opp aktivitetsnivået til lokallaget, og synliggjøre oss mer. For å få til dette vil vi ha en aktivitet uten
egenandel for å få med flest mulig medlemmer på aktiviteten. Vi ønsker å få med hørselshemmede ungdom som kanskje ikke har
en så enkel hverdag med på noe nytt, sosialt og spennende, sammen med likesinnede for å bli bedre kjent og dele litt erfaringer
rundt egne hørselsutfordringer. Vi ønsker å bli mer synlige, nå ut til flere, arrangere flere aktiviteter og få flere med på aktivitetene
vi har.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Å få opp aktivitetsnivået til HLFU Østfold, få flere medlemmer til å delta og bli mer synlige.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Meldemmer av HLFU Østfold, som er mellom 13 og 35 år.

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå 

15

Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

Vi vil starte med Teambuilding på Escape Room. Her blir vi låst inn i et rom og skal samarbeide om å løse ulike oppgaver. Etter
Escape Room drar vi på resturant og spiser middag sammen, her er det åpent for erfarngsutveksling og annen sosial samverd.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

Lokallagsstyret sender ut invitasjoner til medlemme, og legger ut på sosiale medier. Vi setter påmeldingsfrist og booker aktivitet og
bord på resturant til antall påmeldte. Styret møter også opp og deltar på aktiviteten.
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Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Vi ønsker å bli et mer synlig lokallag og få med flere medlemmer på aktiviteter. Ved å ha spennende aktiviteter uten egenandel
håper vi å nå ut til flere og at flere ønsker å delta.

ØKONOMI

Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 10  à 1 000 kr = 10 000

Andre inntekter 0

Delsum 10 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 0

Reise/opphold 0

Innkjøpte tjenester 0

Andre utgifter 10 000

Delsum 10 000

Total 0

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

310,- per person for Escape Room. 300,- per person for middag. Vi håper at vi klarer å få med 15 medlemmer, noe som tilsvarer
ca 10 000,- totalt.

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

https://www.evasion.no/escaperoom.php (Hjemmesiden til Escape Room)

SPØRREUNDERSØKELSE

RESSURSBRUK

Antall personer 2

Antall timer 2

GJENBRUK

I hvilken grad bygget
denne søknaden på
en tidligere søknad?

Bygget ikke direkte på arbeid gjort for noen tidligere søknad
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Hvilken
betydning/nytte har
arbeidet med den
aktuelle søknaden
for deg hvis
søknaden ikke
innvilges?

Middels

TILFREDSHET

Hvor fornøyd er du
med Stiftelsen Dam
generelt?

Verken fornøyd eller misfornøyd

Hvor fornøyd er du
med
søknadsprosessen
totalt sett?

Fornøyd

Hvor fornøyd er du
med tydeligheten i
utlysningen? 

Fornøyd

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

Verken fornøyd eller misfornøyd

Hvor fornøyd er du
med
søknadssystemet
(Damnett) generelt?

Fornøyd

KOMMENTARER

Er det noe du synes vi gjør spesielt bra?

Hvor har vi forbedringspotensial?


