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Nei

Aremark, Halden, RakkestadKommuner for prosjekt

2018/EE1-236012 Et bedre liv med høreapparater

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket Det er mer enn 260 medlemmer i HLF Halden. Mange av disse er eldre. Vi er blitt
kjent med gjennom vårt arbeid i HLF at det er en barriere å begynne å bruke
høreapparater. Dårlig tilpasning, manglende oppfølging, manglende tilleggsutstyr
og lite informasjon er noen av de forholdene vi har avdekket. Resultatet blir ofte at
de ikke orker å delta i sosiale sammenhenger og isolerer seg fordi de ikke klarer å
få med seg hva som blir sagt. Vi tror heller ikke at denne barrieren vil bli mindre i
framtiden med stadig flere med hørselshemming.

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Vi vil tilby høreapparatbrukere å komme på samlinger hvor vi går gjennom hvordan
vi mener god bruk av høreapparater skal skje.  Erfarne høreapparatbrukere vil
fortelle hvordan de benytter høreapparater. Vi vil benytte erfarne frivillige i laget
som forelesere om ekstrautstyr. Videre vil vi

15Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

Målgruppe for prosjektet/tiltaket Medlemmene i HLF Halden.

Målsetting for prosjektet/tiltaket Behovet for å få hjelp og støtte i hverdagen med apparatene kan ikke sterkt nok
vektlegges, særlig for nye brukere. Det er derfor viktig å gi informasjon og skolere
den enkelte høreapparatbruker slik at de får en enklere hverdag. Vi tror også at
dette vil gi økt rekruttering og styrke det frivillige arbeidet i lokallaget. Dersom dette
blir vellykket, vil også andre lag i HLF kunne benytte seg av opplegget.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET



benytte fagpersonale til å forelese om de nyeste tekniske hjelpemidler som finnes.
Vi vil også etablere fadderordning på disse samlingene. Vi vil også skaffe tilveie
opplysningsmateriale til den enkelte. Vi har vært i kontakt med fagpersonale som
hilser et slikt kurs velkommen.

ØKONOMI

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Lokale tillitsvalgte vil planlegge og være ansvarlige for gjennomføringen av
prosjektet. Dette vil være informasjonsarbeid, program, tilbud og markedsføring.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi forventer å få høreapparatbrukere som vil bli ambassadører for å få andre til å
bruke høreapparatene sine. Videre regner vi med å få flere høreapparatbrukere
som vil være mer motiverte til å bruke apparatene sine.

Budsjett

Beløp

Inntekter ExtraExpress 30 000

Andre inntekter 3 000

Delsum 33 000

Utgifter Materiell/utstyr 7 500

Reise/opphold 8 000

Innkjøpte tjenester 15 000

Andre utgifter 2 500

Delsum 33 000

Balanse 0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

Andre inntekter, er egenandeler.  Utgiftene går til materialer som
prosjektdeltakerne vil få etter endt gjennomførng, reise for eksterne instruktører og
innkjøpte tjenester er eksterne forelesere/instruktører.

Hvis det søkes om utstyr i
prosjektet, beskriv her hvordan
utstyret skal brukes fremover og
hvem som skal ta ansvar for det


