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Evt.
kommentarer/spørsmål
fra Stiftelsen Dam

Takk for sluttrapport. Det er veldig fint at dere fikk gjennomført dette til tross for pandemien som har
gjort mange aktiviteter vanskelig å gjennomføre. Veldig god deltakelse og bra at dere hadde dette
som et gratis åpent møte!

Er prosjektet gjennomført som planlagt?

Ja

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe

Prosjektets målsetting var å gje deltakarane auka kunnskap om høyrsel generelt og nedsatt lydtoleranse spesielt. Omlag 9% av
befolkninga har nedsatt lydtoleranse (overfølsom for lyd) og 2% er ramma i sterk grad. Om ein lever med desse
høyrselsutfordringane vil ein her kunne læra meir om høyrselen vår, og om disse ulike høyrselsutfordringane og om korleis ein kan
jobba mot ein betre høyrselskvardag.

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført

Aktiviteten blei gjennomført som planlagt torsdag 28. oktober 2021 kl 18:00 i "Leirvikstova", Bandadalsplassen 3, 5417 Stord. 
Aktiviteten var eit "ope møte", det vil sei det var tilgjenge for alle, og møtet var gratis.
Audiopedagog Gro Anita Moen var foredragsholder. Ho driv eit høyrselsenter som tilbyr behandling for nedsatt lydtoleranse,
hyperakusis og misofoni.

Aktiviteten blei annonsert via Facebook, e-post og innrykk i lokalavis. HLF Sunnhordland er eit lokallag av HLF og har medlemmer
frå kommunane Austevoll, Fitjar, Stord og Tysnes, men det blei også sendt invitasjon til våre nabolokallag HLF Bømlo og HLF
Kvinnherad.

Hvor mange
deltakere var det fra
målgruppen?

11-50

Skriv antallet
deltakere

47

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet?

Alt arbeid som blei gjort i samband med prosjektet var frivillig innsats.

Hvilke resultater ble oppnådd?

Auka kunnskap om tinnitus og nedsatt lydtoleranse, og at det finns hjelp å få. Det var mykje ny kunnskap/informasjon for mange.

Er resultatet av
prosjektet som
forventet? Plasser
din vurdering av
resultatene på en
skala fra 1-10 

8

Er dette noe som
skal gjennomføres
på nytt/videreføres?

Ja
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REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter)

Regnskap for aktiviteten/prosjektet

Inntekter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Express 11 000 11 000 0

Andre inntekter 0 0 0

Delsum 11 000 11 000 0

Utgifter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Materiell/utstyr 0 0 0

Reise/opphold 2 383 2 383 0

Innkjøpte tjenester 4 000 4 000 0

Andre utgifter 4 617 4 617 0

Delsum 11 000 11 000 0

Total 0 0 0


