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2018/EE1-232798 ( Høreapparat ) "Opp av skuffa"

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket Vi er vel kjent med det faktum at befolkningen stadig blir eldre og at tiden en
arbeidstaker kan stå i sin stilling er endret utover 67 år. Likeledes er vi til fulle klar
over at dagens og morgendagens konsekvenser av økt støyeksponering, vil være
utfordrende for mange i tillegg til « sykdom, skade, lyte – årsaker « og en
aldersbetinget reduksjon av hørselen.
Når forskningen antyder 1 million personer med objektivt målte hørselsutfordringer
i løpet av 2020, så er ikke dette lenge til og dette er derfor noe vi stadig drøfter i
vårt lokale HLF.

Som lokallag er våre medlemmer de vi ønsker å ivareta nærmest. Videre, ser vi det
som vår oppgave å arbeide i tråd med HLF` s sentrale målsetting og i dette, bidra
med veiledende informasjon ut til befolkningen for øvrig om HLF` s tilbud generelt
og spesielt vektlagt  hvilke konsekvenser hørselstap kan medvirke til i arbeidslivet,
i sosiale sammenhenger, følelse av endret velvære og redusert livskvalitet.

Det finnes ikke noe tilbud til denne gruppen i vårt distrikt.

Målsetting for prosjektet/tiltaket Få flere til å bruke høreapparat, øke deltakernes selvinnsikt og
styrke deres individuelle og samfunnsrettete deltakelse. Videre,
gjennom organisert samvær og dialog deltakerne i mellom, skape
trygghet og endre fordommer som vi kjenner til mange hørselshemmede
sliter med - ofte opplevd gjennom tidligere barndom og oppvekst og som
i dag, har skapt terskler for likefølt yrkes- og arbeidsdeltakelse.Bli kjent med
likesinnede.. Få mestringsfølelse. Bli kjent med hva som finnes av hjelpemidler og
muligheter.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET



Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Søknad om støtte til vårt prosjekt « Opp av skuffa «  - i form av temakonferanse og
et middel til bedre arbeidsinkludering, forbedret sosial deltakelse, velvære og økt
livskvalitet

Temakonferansen som det heri søkes støtte til, har som målgruppe personer som
sliter med å akseptere egen funksjon som hørselshemmet og som har valgt å
plassere sine høreapparater i skuffen. For øvrig et vel kjent begrep for oss alle
innenfor organisasjonen. Vi i HLF vet hvilke konsekvenser dette kan føre til av
forsterket funksjonsnedsettelse og helseutfordringer.

HLF Trondheim ønsker å gå et steg videre, gjøre noe med en så altfor kjent og
personlig belastende situasjon, gjennom å anvende vår kunnskap som
likepersoner i frivillighetsarbeid, der flere av oss innehar personlige kvalifikasjoner
og til daglig arbeider med m.a. rehabilitering, forebyggende aktiviteter og
mestringsfremmede arbeid overfor mange samfunnsgrupper – også
hørselshemmede!

Med « Opp av skuffa « som middel til å personlige forbedringer av livstilstand, er
det vår overbevisning at en endring er lettere å oppnå innenfor et fellesskap som
vårt.
Vi ønsker derfor å stille til disposisjon oss selv og vår totale kompetanse, som m.a.
består i helsefag, kommunikasjon, audiologi, sosialpedagogikk og fagmerkantil /
økonomisk kompetanse i en 2 - dagers temakonferanse, der et grovt gjengitt
program inneholder erfaringsutveksling, mestringsstrategier, terskler, barrierer og
konsekvenser uten og med apparater, motivasjon, holdningsbearbeidelse,
rettigheter, audiologisk utprøving, tilvenning og opplæring for å nevne noe.

Betydningen av å legge konferansen over 2 dager, er bevisst valgt for å utnytte et
uformelt samvær utenfor fastlagt program og heri legge opp til en sosial
inkluderende stemning og trygg atmosfære. Den samfunnsøkonomiske betydning
som oppstår ved at apparater ligger i skuffen vil naturligvis ikke påføres deltakerne,
men mer vise til hvilke økonomiske
dimensjoner og personlige utslag, skjulte hørselstap kan medvirke til for den
enkelte og som for alt for mange ender i lengre sykefravær, arbeidsopphør, for
tidlig uførepensjonering og
isolasjon m/ psykiske reaksjoner. Deltakerne vil rekrutteres lokalt.

Det er et overordnet ønske at metoden og prosjektet « Opp av skuffa « skal være
til hjelp for medlemmer og mellommenneskelige forhold, med et velment og
oppriktig ønske om å lette personers selvpålagte slitasje, oppnå trygghet og
endring ved egne ressurser og støtte, kunne oppnå en forbedret livskvalitet!
Dette vil være både medisinsk og arbeidsrelatert rehabilitering
Vi har ressurser i oss selv til praktisk å kunne gjennomføre programmet og basert
på egen evaluering og deltakernes synspunkter, samle resultatene i en

15Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

Målgruppe for prosjektet/tiltaket Personer i yrkesaktiv alder som sliter med å akseptere sin identitet som h.hemmet
ved å ikke bruke
 h.apparater. Når de ligger skuffa, kjenner vi til at
dette ofte fører til forsterket funksjonshemming og
betydelig fare for uønskete hørselsutfordringer.



rapport og sende denne til HLF sentralt sammen med regnskap over de midler vi
forhåpentligvis vil kunne oppnå i søknadens sammenheng.
Vi har etter våre innledende møter, tro på at prosjektet og programmet som del av
dette, vil kunne oppnå en forbedret situasjon for mange av våre medlemmer og
medmennesker i og utenfor arbeidslivet og ser at situasjonen tangerer et politisk
anliggende på en positiv måte som kommer hele samfunnet til gode !

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Vi planlegger og gjennomfører samlingene. Tar kontakt med aktuelle kandidater.
Har samarbeid med  relevante aktører som stiller opp på dette prosjektet.

Vi bruker oss selv og våre erfaringer for å hjelpe andre Vi planlegger og tar ansvar
for prosjektets gjennomføring - herunder
med evaluering av programmet og regnskapsoversikt. Som likemenn og frivillige,
bruker vi oss selv og vår kompetanse til beste for å
hjelpe andre.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi forventer at flere skal få hjelp til å mestre hverdagen som hørselshemmet. Og
som likepersoner er vi de beste til dette. Vi håper at når noen får hjelp til å mestre
hverdagen, så får de etterhvert lyst til selv å hjelpe andre- Hjelp til egen mestring er
det vi ønsker. Vi ønsker å bryte isolasjon blant høreselhemmede.

Vi ønsker og forventer at prosjektet skal bidra til at langt flere vil benytte



ØKONOMI

tildelte høreapparater til glede for seg selv og andre i
hverdagslig-, yrkesmessig-, sosial og familiært samvær. Med et program som
foreslått, er det viktig for oss å illustrere de mange
synergieffekter bruken av høreapparater gir i møte med andre og at programmet vil
kunne overføres som metode og middel til andre
organiserte hørselsmiljøer til nytte og glede for den aktuelle målgruppen og
nasjonen i sin helhet. For øvrig også vårt bidrag som
ledd i å oppnå et overordnet politisk mål;
ET SAMFUNN FOR ALLE!

Budsjett

Beløp

Inntekter ExtraExpress 30 000

Andre inntekter 5 000

Delsum 35 000

Utgifter Materiell/utstyr 1 000

Reise/opphold 28 900

Innkjøpte tjenester 5 000

Andre utgifter 100

Delsum 35 000

Balanse 0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

leie av lokaler, overnatting, bespisning, kjøp av noen tjenester.
inntekter er egenandeler, egne midler

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


