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Budsjett År 1 År 2 År 3 Totalt
Inntekter
Søknadsbeløp 437200 538000 975200

Egne midler
Offentlige midler
Andre inntekter
Totale inntekter 437200 538000 975200

Utgifter
Lønn, sosiale utgifter 225000 225000

Innkjøpte tjenester/honorarer 157200 128000

Materiell/utstyr 40000 0

Andre utgifter 15000 185000

Totale utgifter 437200 538000 975200



Sammendrag

Bakgrunn

Utfordringer som oppstår som følge av nedsatt hørsel, kan forsterkes av sosiale, språklige og

kulturelle barrierer forbundet med fremmedspråklig bakgrunn. Som brukerorganisasjon skal

HLF favne hele den norske befolkning. Dog er enkelte grupperinger mindre representert enn

andre. Vi vet at det er en høyere prosentvis andel av hørselshemming blant fremmedspråklige

enn blant etniske nordmenn, og at selv relativt små hørselstap kan ha store konsekvenser for

personer med fremmedspråklig bakgrunn.

HLF har tidligere jobbet med inkludering i Oslo og Akershus. En viktig erfaring fra tidligere

prosjekter er at kunnskapsnivået om hørsel og funksjonshemmedes rettigheter er svært

mangelfullt i noen grupper. En annen viktig erfaring var at der vi lykkes best med å nå ut til

hørselshemmede med minoritetsbakgrunn, skjedde det i et samarbeid med en fungerende lokal

minoritetsorganisasjon og HLFs lokal- og fylkeslag.

I lys av dette ønsker HLF å utvide arbeidet opp i mot minoritetsbefolkningen i hele Norge,

med utgangspunkt i samarbeid mellom lokale minoritetsorganisasjoner og HLFs fylkes- og

lokallag. Hovedfokus i prosjektet vil være å styrke frivillighet og deltagelse i

folkehelsearbeidet.

 

Målsetting

Prosjektets målsetting

• Å etablere møteplasser og samhandling mellom HLFs fylkes- og lokallag, lokale

minoritetsforeninger og kommuner i alle Norges fylker, med fokus på hørselsomsorg.

• Å spre kunnskap om hørselshemmedes utfordringer, rettigheter og muligheter blant

minoritetsgrupper i hele Norge ved å arrangere tilpassede samlinger med tolking til morsmål

og skrivetolking til norsk, i gjennomsnitt to i hvert fylke i prosjektperioden.

• Å engasjere frivillige på gjensidig basis, slik at frivillige i HLF blir engasjert i

inkluderingsarbeid og i minoritetsgruppenes aktiviteter, og frivillige i minoritetsforeningene

blir engasjert i hørselssaken.

• Å engasjere kommunene i den lokale samhandlingen.

• Å avholde en konferanse om hørsel og frivillighet i lys av samhandling mellom frivillige

organisasjoner (minoritetsorganisasjoner, HLFs lokale ledd og kommuner).

 

Målgrupper

• Minoritetsorganisasjoner og deres medlemmer i hele landet

• HLFs fylkes- og lokallag, HLFs tillitsvalgte, likemenn og andre frivillige

• Aktuelle offentlige myndigheter på lokalt plan.

• Når det er lokal interesse, andre funksjonshemmedes organisasjoner på lokalt plan.

 

Gjennomføring

På bakgrunn av erfaringer med tidligere prosjekter ønsker dette prosjektet å fremme en metode



der samarbeid mellom foreninger er det sentrale. Vi vet at det er vanskelig å være den første

med annen etnisk bakgrunn enn norsk i en foreningen – derfor er fokuset i prosjektet ikke i

første omgang å engasjere enkeltpersoner inn i eksisterende HLF-lag, men heller på å skape en

møteplass og et samarbeid mellom lokale foreninger. På denne måte skapes det trygghet for

begge sider i møtet med hverandre.

 

Den grunnleggende aktiviteten i prosjektet vil være å avholde informasjonsmøter om

hørselshemmedes utfordringer, rettigheter og muligheter hos minoritetsforeningen med

tolkning til morsmål og skrivetolkning. På møtene vil det være tilbud om å ta hørselstest på

stedet.

 

Disse møtene blir fokuspunktet som det kan dannes et samarbeid rundt mellom lokale HLF lag

og minoritetsforeninger.

 

Betydning

Prosjektet vil øke kunnskapsnivået om hørsel i minoritetsgrupper, og tilsvarende øke

kunnskapsnivået hos HLFs lag om minoritetsforeningenes arbeid. Det vil skapes kjennskap og

tillit mellom gruppene på lokalt plan, noe som kan føre til nye felles prosjekter i framtiden.

Fordi prosjektet tar utgangspunkt i inkludering på organisasjonsnivå og ikke individnivå vil

samhandlingen skje på et likeverdig grunnlag.

Prosjektets vil gi erfaring om denne metoden å jobbe med minoritetshelse på, hvilket vil være

nyttig både for kommuner og for andre organisasjoner som jobber med helse og rehabilitering.

 

Framdrift

Prosjektet går over to år, der første år går til planlegging, produsering av informasjonsmateriell

og test at metoden i fire fylkeslag. I år 2 vil prosjektet spres til de resterende fylkeslagene på

bakgrunn av erfaringene fra år 1. 

 

 

Vedlegg

Vedlegg år 1
omsorg på tvers.pdf

http://extrastiftelsen.more.no/more/hr/getresultsetfile.jsp?wizardid=3&resultsetid=12021&filename=omsorg+p%E5+tvers.pdf

