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SAMMENDRAG

Sammendrag

Det ble utarbeidet en fotoutstilling som dokumentere HLFs frivillighet. Vi viste frem bredden og mangfoldet i den hjelpen som våre
mange frivillige gjør helt gratis.
Et bilde sier mer enn 1000 ord. Ved at vi viste frem bilder fra ulike aktiviteter med mennesker med ulike hørselshemminger, viste vi
også frem mangfoldet, bistanden og medmenneskeligheten i vårt frivillige engasjement. Alt fra at noen får hjelp til å skifte deler på
høreapparatet, noen som får tatt en hørselstest, noen som får være med likesinnede med mer. Det er rett og slett: Omsorg,
Engasjement og kunnskap for alle som deltar som vi har klart å vise frem med en slik fotoutstilling.

Vi har hyllet frivilligheten til HLF som bistår mennesker i alle situasjoner fra barn og unge med hørselsutfordringer til voksne og
eldre. Vi har samlet inn bilder og vi utarbeidet/fotograferte nye bilder som på en riktig god måte viste frivilligheten vår. De
innsamlede bildene, bilder vi allerede hadde samt nyproduserte bilder ble digitalisert og ferdigstilt for fremvisning i stort format den
16. juni til 19. juni.

GJENNOMFØRING

PROSJEKTPERIODE

Startdato 16.06.2022

Sluttdato 19.06.2022

REGNSKAP

Regnskapstall
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Inntekter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Ekspress 40 000 40 000 0

Andre inntekter 0 69 69

Delsum 40 000 40 069 69

Utgifter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Materiell/utstyr 15 000 12 569 2 431

Reise/opphold 0 0 0

Innkjøpte tjenester 15 000 15 000 0

Andre utgifter 10 000 12 500 2 500

Delsum 40 000 40 069 69

Total 0 0 0

PROSJEKTMEDARBEIDERE

Antall personer 2

UTFORDINGER

Hva ville dere gjort annerledes? 

Vellykket gjennomføring syns vi.

Hvilke utfordringer fikk dere underveis?

Frafall blant prosjektmedarbeidere/frivillige

VIRKNING

DELTAKERE

Antall
deltakere/respondenter

300

VIDEREFØRING

Om noen, hvilke videre planer har dere for prosjektet?

Vise viktigheten med frivillig arbeid og rekruttere flere like personer.

Dersom prosjektet videreføres, hvem finansierer prosjektet i videreføringen? 

Egen organisasjon (søkerorganisasjonen viderefører med egne midler)

PROSJEKTLEDERS EVALUERING

EVALUERING

Aktiviteter og tiltak 6

Virkning 6

Gjennomføring 7
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I hvilken grad vil du
si prosjektet gikk i
henhold til planen i
søknaden?

90

PÅSTANDER

Prosjekt gjennomført
uten større avvik

Helt enig

Brukere hadde stor
grad av innflytelse i
planlegging og/eller
gjennomføring av
prosjektet

Verken enig eller uenig

Prosjektet ga
målgruppen et tilbud
de ellers ikke ville
fått

Helt enig

Prosjektet bidro klart
til økt frivillig innsats

Litt enig

Prosjektet blir
videreført med andre
midler

Helt enig

TILBAKEMELDING

TILFREDSHET

Hvor fornøyd er du
med Stiftelsen Dam
generelt?

Svært fornøyd

Hvor fornøyd er du
med
kommunikasjonen
med Stiftelsen Dam
det siste året? 

Fornøyd

Hvor fornøyd er du
med oppfølgingen
fra din
prosjektkoordinator
det siste året?

Fornøyd

Hvor fornøyd er du
med
søknadssystemet
(Damnett) generelt?

Fornøyd

Hvor fornøyd er du med
rapporteringsprosessen
totalt sett?

Fornøyd

OM RAPPORTERINGEN

Jeg synes denne
sluttrapporten var
passe omfangsrik

Helt enig

Jeg synes denne
sluttrapporten dekket de
viktigste sidene av
prosjektgjennomføringen

Helt enig
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Jeg synes denne
sluttrapporten var for
krevende å fylle ut

Helt uenig

Tidsbruk 20

TILBAKEMELDING


