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#114044 Yrkesaktivt forum

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 114044

Utlysning ExtraExpress (juni 2015)

Søker Harley Gausen

PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

04.01.2016

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

15.12.2016

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 Lokallag

Navn på
lokallag/fylkeslag
med mer

HLF Orkdal

Organisasjonsnummeret
til det
organisasjonsleddet
som søker

994197460

Kontonummer til
organisasjonsleddet

42703203005

Kommuner for prosjekt

municipality/309
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I vår kommune er det ca. 1000 yrkesaktive med hørselsrelaterte problemer. Mange av disse sliter på arbeidsplassen både med
kommunikasjon, arbeidskvalitet og sikkerhetsmessige utfordringer. Mange får derfor også problemer på hjemmebane, da de er
utslitte etter tøffe dager og har stressrelaterte symptomer.

Målsetting for
prosjektet/tiltaket

Øke den enkeltes mulighet for å kunne fungere optimalt i arbeidslivet til det er tid for normal
pensjonering og få et så godt familieliv som mulig. Bedre forholdet mellom arbeidsplass og
arbeidsgiver, bedre livskvaliteten generelt.

Målgruppe for
prosjektet/tiltaket

Yrkesaktive med hørselsrelaterte problemer, pårørende og arbeidsgivere.

Antall personer dere
planlegger å få
med/eller nå

15

Gi en kort beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

Gjennomføre faste månedlige møter der det drives likepersonsarbeiede, samtaler i grupper med pårørende og arbeidsgivere. Se
forøvrig web-link annet sted i søknaden.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

All aktivitet og drift av lokallaget gjennomføres på frivillig basis. Drift av Yrkesaktivt Forum utføres av noen laget styremedlemmer
på frivillig basis og som gratis innsats.

Vil dette
prosjektet/tiltaket
bidra til økt
frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå?

Se beskrivelse under "målsetting". Vi forventer at alle som deltar i prosjektet skal få et bedre liv og at flest mulig kan stå i
arbeidslivet så lenge som mulig. Større forståelse for problemene for pårørende og arbeidsgivere.

ØKONOMI

Budsjett

Inntekter Beløp

ExtraExpress 30 à 1000 kr = 30000

Andre inntekter 0

Delsum 30000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 0

Reise/opphold 0

Innkjøpte tjenester 0

Andre utgifter 32000

Delsum 32000

Total -2000

Eventuelle utfyllende
kommentarer til
økonomien

Utgiftene består av annonseutgifter, leie av egnet møtelokale, bespisning.

PROSJEKTKATEGORI
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Prosjektkategori Mestring og selvhjelp

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

http://hlf-orkdal.no/category/yrkesaktivt-forum/


