2017/EE1-187609 Foreldre/barn
PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

16.05.2017

Forventet sluttdato

31.01.2018

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Kari Oline Sørensen

Stilling
PROSJEKTINFORMASJON
Skal prosjektet foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

Ja

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer
Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

984032080

Kommuner for prosjekt

Tromsø

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Oppstart av foreldre/barn gruppe med tilknytning til hørselsrelaterte diagnoser.
HLF Tromsø ser det som viktig å få i gang en slik gruppe.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Målsettinga er at foreldre/barn med disse diagnoser skal kunne møtes og utveksle
erfaringer.Det er veldig lett å føle seg alene i situasjonen med et hørselshemmed
barn.Derfor ser vi set som veldig viktig å starte opp ei slik gruppe her i Tromsø.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Foreldre til barn og barn som har ulike hørselsrelaterte diagnoser.

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

20

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Det første er oppstart av foreninga og "få den i gang".Bla. må vi ut i
lokallagspressen med saken.
Så er det å få kontakt med de det gjelder-foreldre og barn.
Vi håper på å et lokale hvor vi kan ha et samlingsted for gruppen.Det for at de skal
kunne møtes og utveksle erfaringer på godt og ont.
At vi kan leie inn foredragsholdere om temaet- barn med hørselshemming.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

HLF Tromsø må organisere alt dette for at det skal la seg gjennomføres.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi-HLF Tromsø-ønsker at dette skal bli en selvstendig foreldre/barn gruppe under
HLF Tromsø.En gruppe som skal kunne jobbe videre med eget styre.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter
Delsum

Utgifter

10 000
2 000
12 000

Materiell/utstyr

2 000

Reise/opphold

4 000

Innkjøpte tjenester

2 000

Andre utgifter

4 000

Delsum
Balanse

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

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

12 000
0

Andre inntekter er; Egenandeler
Materiell/utstyr:Innkjøp av mat ol.
Reise/opphold:Km godtgjørelse,ferger og eventuelt overnatting
Innkjøpte tjenester:Foredragsholdere
Andre utgifter:Leie av lokaler

