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Søknadsid

114313

Utlysning

ExtraExpress (juni 2015)

Søker

Harley Gausen

PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

16.09.2015

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

16.10.2015

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Harley Gausen

Akademisk grad

Ukjent kode

Kjønn

Mann

Fødselsdato

28.07.1946

Adresse

Øyakroken 9, 7300 Orkanger, ikke angitt

Epost

gausen.harley@gmail.com

Telefon

.

Mobil

95235005

Ansatt i

ikke angitt

Stilling

ikke angitt

Adresse arbeid

ikke angitt, ikke angitt ikke angitt

Post ønskes sendt til

Privat

PROSJEKTINFORMASJON
Skal prosjektet
foregå i eller
tilknyttes det sentrale
organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd

Fylkeslag

Navn på
lokallag/fylkeslag
med mer

HLF Sør-Trøndelag i samarbeid med HLF Nord-Trøndelag

Organisasjonsnummeret
til det
organisasjonsleddet
som søker
Kontonummer til
organisasjonsleddet

995243725

42305606426

Kommuner for prosjekt
municipality/309
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket
Hørselslagene i begge Trøndelagskysten disponerer i samarbeid en hestetilhenger som er utstyrt med lydboks for mobil gratis
hørselstest. Denne er kun brukbar om sommeren og i godt vær. Om vinteren er det for kaldt å benytte denne hengeren. I og med
at vi også er to fylkeslag som deler på denne, så er den tilgjengelig kun annethvert år for hvert fylke. Behovet er stort både
sommer som vinter for begge fylkene. Lokallagene i hvert fylke er de som betjener hørselstestene. Prognosene viser at det i løpet
av år 2020 vil være ca. en million innbyggere i Norge med hørselsproblemer, slik at behovet er økende.
Målsetting for
prosjektet/tiltaket

Vi vil øke kapasiteten på gratis hørselstest for alle lokallagene i begge fylkene til alle årstider.

Målgruppe for
prosjektet/tiltaket

Alle personer med mistanke om hørselsrelaterte problemer i Trøndelag.

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå

1000

Gi en kort beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre
Innkjøp at egnet brukt campingvogn med varmeanlegg som tilpasses for hørselstesting og samtidig benyttes som varmestue for
de frivillige ved behov. Campingvogna dekoreres med HLF logo for begge fylkeslagene samt annen relevant informasjon.
Eksempelvis "Hørselstest i farta" bak på vogna.
Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?
Installasjon av utstyr, tilpassing i campingvogn, betjening av hørselstestutstyr ved bruk.
Vil dette
prosjektet/tiltaket
bidra til økt
frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå?
Vi oppnår at flere aksepterer hørselsproblemer og søker å anskaffe seg nødvendige hjelpemidler slik at de kan få en bedre
hverdag, Vi stiller med likepersoner som kan informere og hjelpe.

ØKONOMI
Budsjett
Inntekter
ExtraExpress
Andre inntekter

Beløp
30 à 1000 kr = 30000
0

Delsum

30000

Utgifter

Beløp

Materiell/utstyr

48000

Reise/opphold

0

Innkjøpte tjenester
Andre utgifter
Delsum

Total
Eventuelle utfyllende
kommentarer til
økonomien

15000
0
63000

-33000
Innkjøp campingvogn kr. 30 000.-. Innkjøp audiometer kr. 18 000.-. Dekorering av vogn ca. kr.15 000.-.
Underskudd tas fra egne midler.
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PROSJEKTKATEGORI
Prosjektkategori

Informasjon

MEDIA OG PROFILERING
Ønsker dere
muligheten til å la
prosjektet/tiltaket bli
presentert under
Extra-trekningen på
NRK1 og dermed
også få muligheten
til å vinne mer
penger?

Ja

Informasjon om
prosjektet/tiltaket

Ingen spesifikk men generell info på hjemmesidene: www.hlf.no
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