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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

15.08.2019

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

01.12.2020

INFORMASJON OM SØKER

Informasjon om søker rolle

Fornavn Anne

Mellomnavn

Etternavn Høyer

Akademisk grad *Annen akademisk grad

Ansatt i ikke angitt

Stilling ikke angitt

Land Norge

Epost anne.hoyer@sf-nett.no

Telefon 99627155

Mobil 99627155

Telefon arbeid

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Samtaleforsterker til hjelp for å høre!

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLF Porsgrunn og Bamble

Organisasjonsnummer 984271840

Kontonummer til
organisasjonsleddet

26703155196

Kommuner for prosjektet

Bamble

Porsgrunn

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Vi lever lenger i landet vårt og det blir flere eldre. Mange eldre hører dårlig og når hørselen svikter, kan de ofte bli oppfattet som
demente, de har lett for å isolere seg og bli deprimerte. Det er så viktig å stimulere alle til å bruke hørseltekniske hjelpemidler når
hørselen svikter. Lagets likepersoner for høreapparatbrukere reiser til kommunale sykehjem for å utføre likepersonarbeid og ser
ofte at brukerene ikke får den hjelpen de trenger pga manglende kunnskap om hørseltekniske hjelpemidler hos de ansatte. En
samtaleforsterker kan være nyttig å ha, for den enkel å bruke og kan gi god hjelp til å høre hvis høreapparatene til en bruker er i
ustand eller tapt. Det skjer ofte på et sykehjem. Likepersonene vil påvirke kommunene ved hjelp av helsepersonell til å anskaffe
samtaleforsterkere til sykehjemmene.
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Målsetting for prosjektet/tiltaket

Målsettingen er at eldre som er hørselshemmet får en bedre hverdag og at helsepersonell får bedre forståelse for hvilke problemer
som kan oppstå når de eldre mister hørselen sin. Anskaffe samtaleforsterkere for å ha i beredskap på sykehjemmene i en periode
når brukerens hørseltekniske hjelpemidler svikter.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Eldre hørselshemmede som hører dårlig og ikke har nytte av andre hørseltekniske hjelpemidler enn samtaleforsterker i en
periode, fordi deres eget utstyr ikke fungerer.

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå 

500

Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

HLF Porsgrunn og Bamble planlegger å kjøpe en samtaleforsterker til hver likeperson som vi søker ExtraExpress om støtte til.
Laget har 8 likepersoner for høreapparatbrukere som betjener flere kontorer på frivilligsentral og sykehjem i kommunene.
Likepersonene vil gi veiledning til helsepersonell om stell og bruk av høreapparater og betjening av samtaleforsterker som er enkel
å bruke både for bruker og ansatte. Helsepersonell har ofte lite kunnskap om bruk av høreapparat og betjening av denne.
Likepersonene vil påvirke at helsepersonell oppfatter hvor viktig det er at en bruker hører det som blir sagt, viser at bruk av
samtaleforsterker kan være til god hjelp i mange tilfeller der høreapparatet til brukeren er ute av funksjon eller borte.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

All innsats til prosjektet gjøres av likepersoner for høreapparatbrukere. De er frivillige ildsjeler som "brenner" for at de eldre får en
bedre hverdag.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Vi forventer at helsepersonell forstår hvor viktig det er for de eldre å høre og at det finnes enkle hørseltekniske hjelpemidler der
annet ikke fungerer. De kan påvirke at kommunene går til anskaffelse av samtaleforsterkere. Gjøre hverdagen bedre for eldre
hørselshemmede, slik at de ikke isolerer seg når hørselen svikter.

ØKONOMI

Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 16  à 1 000 kr = 16 000

Andre inntekter 0

Delsum 16 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 16 000

Reise/opphold 0

Innkjøpte tjenester 0

Andre utgifter 0

Delsum 16 000

Total 0

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

Samtaleforsterkere til bruk for eldre hørselshemmede som er avhengig av hørselstekniske hjelpemidler når andre hjelpemidler
ikke fungerer
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Hvis det søkes om utstyr til prosjektaktiviteten, beskriv hvordan utstyret skal brukes fremover og hvem som skal ha
ansvar for det

Utstyret brukes der bruker ikke kan høre samtaler fordi høreapparatet er i ustand eller andre grunner som gjør at andre
hjelpemidler ikke fungerer for øyeblikket. Likepersoner for høreapparatbrukere har ansvaret for samtaleforsterkere.

PROSJEKTKATEGORI

Prosjektkategori Likepersontjeneste og opplæring av frivillige

PROFILERING

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

HLF Porsgrunn og Bamble har en egen side på Facebook og annonserer der.


