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Forventet startdato

01.12.2018

Forventet sluttdato
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INFORMASJON OM SØKER
Navn

Janne Olavesen

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

Nei

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

HLF Østfold.

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

992923245

Kommuner for prosjekt

Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

HLF er en organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og gjøre hverdagen enklere
for alle hørselshemmede. Dette gjelder også for hørselshemmede elever i
skolehverdagen. Man vet gjennom egne erfaringer som tillitsvalgt og
tilbakemeldinger fra elever i skolene i dag, at kunnskapen hos lærere er
mangelfulle om hvordan det er å være hørselshemmet elev i skolen. Dette gjør
skolehverdagen for disse elevene mye vanskeligere. HLF Østfold har derfor
nedsatt en liten gruppe som skal jobbe med et prosjekt hvor man skal utdanne
frivillige til å bli såkalte "Lydhjelpere". De utdannes til å bli veiledere som skal
kunne vite og vise til, hvor all relevant informasjon befinner seg. Gruppen ønsker
etterpå å utvide prosjektet til barnehager og kommuner som jobber med
hørselshemmede barn og eldre.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Målet for prosjektet er å styrke den tilrettelagte opplæringen til hørselshemmede
elever i skolene i hele Østfold ved å sørge for at lærere får kunnskap og
informasjon. Etterhvert ønsker gruppen å utvide prosjektet til å gjøre det samme i
barnehager og kommuner som jobber med hørselshemmede barn og eldre.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Lærere i skolene, ansatte i barnehager og kommuneansatte som jobber med
hørselshemmede barn og eldre i Østfold.

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

10

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Seminar en hel dag hvor gruppen blir kurset i å bli "Lydhjelper". Gruppen vil bestå
av hørselshemmede som selv bruker høreapparater, foreldre til barn som er
hørselshemmet og lærere som jobber på skoler som selv er hørselshemmet. De vil
få opplæring i å vite og kunne vise til hvor all relevant informasjon befinner seg.
Etterpå vil gruppen møtes til jevnlige dagsseminarer for å utarbeide en
powerpointpresentasjon med informasjon om det å være hørselshemmet elev i
skolen, hørselshemmet barn i barnehage og hvordan det er å være eldre og
hørselshemmet. Det vil bli utarbeidet et informasjonsskriv som skal sendes ut til
aktuelle instanser med informasjon om gruppen, samt tilbud om å komme og holde
foredrag. Gruppen starter med skoler i hele fylket og vil etterpå utarbeide et
lignende prosjekt rettet mot barnehager og kommunene som arbeider med eldre.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Jevnlige dagsseminarer med utarbeidelse av forskjellige presentasjoner og
informasjonskriv til aktuelle instanser. På bakgrunn av dette, vil gruppen veksle på
å reise rundt og holde foredrag på etterspørsel.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Økt forståelse av hvordan det er å være hørselshemmet. Hvorfor flere med samme
hørselstap opplever lyder forskjellig. Hvorfor noen hører bedre med tekniske
hjelpemidler i stedet for at man hever stemmen. Hvorfor hørselshemmede isolerer
seg og blir slitne og trenger å trekke seg litt tilbake. Hvordan fange opp at barns
væremåte kan være et tegn på hørselshemning. Hvordan tilstrebe god lyd i
barnehagene. Eldre og hørselsproblemer etc, etc.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter
Delsum

Utgifter

30 000
0
30 000

Materiell/utstyr

0

Reise/opphold

25 000

Innkjøpte tjenester
Andre utgifter
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

0
5 000
30 000
0

Reiseutgifter og jevnlige dagsseminarer med lunsj for at det skal være sosialt og
hyggelig å holde på med frivillig arbeid.

