2018/EE1-234463 Ørepropper hindrer hørselskader
PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

01.06.2018

Forventet sluttdato

30.11.2018

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Karine Smelror

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

Nei

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

HLF Vågsøy

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

999069754

Kommuner for prosjekt

Vågsøy

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Utdeling av gratis ørepropper og gi informasjon om hørsel ved ulike arrangement
som treff med årets russ, ungdomskonserter (MOT) div festivaler, stand, testing av
hørsel og ulike musikkarrangement i Vågsøy kommune.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Bevisstgjøring om hva høyt lydnivå kan gjøre med hørselen vår.
Målet til HLF er at lokallagene kan være med å bidra til å spre forebyggende
informasjon, kunnskap og hørselsvern. Målet er at myndighetene i fremtiden, med
god hjelp av HLF, sørger for friskest mulig ører i den norske befolkningen ved å
spre informasjon og bevissthet om farene ved støy.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Forebygging av hørselsskader blant unge og den voksne/eldre befolkningen.

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

2000

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

HLF Vågsøy får årlig invitasjon av Måløy Videregående skule, sammen med politi,
helsesøster og lege der alle gir informasjon om div. forebygging i russetiden. HLF
Vågsøy informer om hvor viktig det er å passe på hørselen ved høy lyd og støy
som kan resultere i bl.a tinnitus og hvor viktig det er å bruke hørselsvern, deler ut
ørepropper og viser filmen «Russ mot SUS». Og ønsker elevene en samtale med
oss så gjør vi gjerne det.
Tilkjennegi HLF sitt budskap å ta vare på hørselen fordi din egen hørsel får du aldri
igjen ved skade. Deler ut ørepropper ved de ulike musikk konserter og

arrangement i kommunen.
Årlig er det fire arrangement/festivaler i løpet av juni-sept. Også andre kor/korps
etterspør om vårt bidrag til bl.a utdeling av gratis ørepropper.
HLF Vågsøy har dessverre ikke mulighet til selv å sponse øreproppene og på
bakgrunn av det og vi søker om kr. 6000,- til prosjektet.
Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Vår frivillig innsats er bl.a : søknad om prosjektmidler, stiller mannskaper til div.
arrangement, rigger stand, står på stand. Deler ut brosjyrer, ørepropper, informerer
om farer for hørselsskader.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

At flere vil oppdage hvor viktig det er å ta vare på hørselen og at høy lyd og støy er
skadelig for hørselen.
Fortelle hvem vi er og hva HLF lokalt kan hjelpe til med i lokalsamfunnet bla.
likepersoner som gjør en utmerket jobb.
Vi blir etterspurt til bl.a. og holde foredrag om hørsel. Det viser seg at det er stor
uvitenhet i befolkningen om hvor viktig hørselen er. Ingen skjønner det før en har
mistet egen hørsel og det må vi videreformidle til andre. Bevisstgjøring av den
viktige oppgaven vi har i samfunnet.
Vi har likepersoner og medlemmer som gjør en viktig jobb og jo mer vi er «ute» å
viser oss, jo mer tror vi at budskapet vårt blir hørt.
Forebygging og atter forebygging er vår viktigste budskap til hele befolkningen.
Det vil spare den enkelte for mange problemer og HLF ønsker ikke at det i 2020 vil
være en million nordmenn som har en eller annen form for hørselshemming.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter

Utgifter

6 000
0

Delsum

6 000

Materiell/utstyr

6 000

Reise/opphold

0

Innkjøpte tjenester

0

Andre utgifter

0

Delsum
Balanse

6 000
0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

Innkjøp av ørepropper som skal deles ut gratis ved ulike arrangement.

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

Proppene bestilles og Karine Smelror har ansvaret

