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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

28.10.2021

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

28.10.2021

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Nedsatt lydtoleranse - Når lyd er vanskelig

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLF Sunnhordland

Organisasjonsnummer 989582429

Kontonummer til
organisasjonsleddet

35206855493

Kommuner for prosjektet

Stord

Fitjar

Austevoll

Bømlo

Kvinnherad

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Fleire med nedsatt hørsel har nedsatt lydtoleranse i form av hyperakusis og/eller misofoni samt plagsom tinnitus. Å leve med
nedsatt lydtoleranse kan beskrives som å leve med ein ekstra sensitiv hørsel, der lyd og lyder på et normalt lydnivå blir opplevd
som overdrevent høgt. Terskelen for når lyd oppleves som ubehagelig eller forstyrrende er lavere enn normalt. Dette kan ha stor
påvirkning på livskvaliteten til dei som lever med nedsatt lydtoleranse og rammer både sosialt, arbeid og utdanning og fritid. 
Nedsatt lydtoleranse kan for dei fleste behandles, slik at lyder enten blir normalisert eller at man får ein økt toleranse for lyder og
det blir lettere å leve med den nedsatte lydtoleransen.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Å få auka kunnskap om nedsatt lydtoleranse i form av hyperakusis og/eller misofoni samt plagsom tinnitus. Få "verktøy" som gjer
at ein i større grad kan ta styring og oppleva mestring og dermed få større livskvalitet.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Målgruppe for prosjektet er alle med nedsatt hørsel som kjenner på utfordringar med dette.

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå 

30

Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

Audiopedagog Gro Anita Moen er invitert til å halde eit foredrag med tema "Nedsatt lydtoleranse - Når lyd blir vanskelig. For å nå
ut til våre medlemmer vert det nytta annonse i lokalbladet, heimesida vår på Facebook samt e-post direkte til medlemmer med
e-post. I tillegg vert våre nabo-lokallag HLF Bømlo og HLF Kvinnherad inviterte slik at dei kan nytta seg av tilbudet.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

Alt arbeid som vert gjort er frivillig innsats frå medlemmer av styret i HLF Sunnhordland.
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Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Me forventar å oppnå auka kunnskap om nedsatt lydtoleranse i form av hyperaksusis og/eller misofoni samt plagsom tinnitus, og
at ein får læra ymse meistringsstrategier.

ØKONOMI

Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 11  à 1 000 kr = 11 000

Andre inntekter 0

Delsum 11 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 0

Reise/opphold 2 383

Innkjøpte tjenester 4 000

Andre utgifter 4 617

Delsum 11 000

Total 0

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

Honorar foredragsholder inkl. kilometergodtgjersle/bom og ferjeutgifter. Kilometergodtgjersle/ferjeutgifter styremedlemmer.
Servering. Annonseutgifter samt ein pott på kr 617,- til uforutsette utgifter. Ingen andre inntekter enn søkte midler.

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

Det blir ikkje søkt om utstyr til prosjektaktiviteten.

PROSJEKTKATEGORI

Prosjektkategori Mestring og selvhjelp

PROFILERING

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

https://www.facebook.com/events/189079632651116

SPØRREUNDERSØKELSE

RESSURSBRUK

Antall personer 2

Antall timer 5

GJENBRUK
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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?

Fornøyd

Hvor fornøyd er du
med tydeligheten i
utlysningen? 

Fornøyd

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?

At ein frivillig organisasjon som HLF Sunnhordland med begrensa midlar tilgjengeleg kan søka om midler slik at me kan gje eit
tilbud til medlemmer og andre som slit med hørselsutfordringar.

Hvor har vi forbedringspotensial?


