
NY SØKNAD 2009
Rehabilitering

YW4DID
Eksportert

Organisasjonens navn: Hørselshemmedes Landsforbund
Organisasjonsledd:
Ekstern instans:
Prosjektleder Christopher Lyngaas/Ungdomskonsulent
Telefon, mobil, e-post: 22639925, 40854965, lyngaas@hlf.no
Arbeidssted: Brynsveien 13 0609 OSLO
Privatadresse: Frydensgate 2B 0564 OSLO
Post ønskes sendt til: Arbeidssted
Geografisk område: Landsdekkende
Alderskategori: Barn og unge
Helseområde: Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
Prosjektets navn: Tilrettelegging for tilretteleggere
Prosjekttema: bedre tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

igjennom kursing av kontaktpersoner for funksjonshemmede
Samarbeidsprosjekt: Nei
Samarbeidsorganisasjoner:
Prosjektets varighet: 1 år
Forventet startdato: 01.01.2010                 Forventet sluttdato:   31.12.2010

Budsjett År 1 År 2 År 3 Totalt
Inntekter
Søknadsbeløp 120000 120000
Egne midler 10000
Offentlige midler 30000
Andre inntekter
Totale inntekter 160000 160000
Utgifter
Lønn, sosiale utgifter
Innkjøpte tjenester/honorarer 140000
Materiell/utstyr
Andre utgifter 20000
Totale utgifter 160000 160000



Sammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1. januar 2009 slår fast at

det er straffbart ikke å tilrettelegge for funksjonshemmede i den offentlige sfæren. Nå er

utfordringen å sørge for at intensjonen bak loven blir oppfylt i praksis.

 

I grunnskolen og på videregående skole har fylkeskommunen et klart tilretteleggingsansvar for

hørselshemmede elever. Tilretteleggingen i høyere utdanning, derimot, hviler på den enkelte

institusjonen. Hver institusjon skal ha en kontaktperson og en tilretteleggingsplan for

funksjonshemmede studenter. HLFU gjennomførte i 2008 en kartlegging av tilretteleggingen i

høyere utdanning som viste at mange institusjoner manglet elementær tilretteleggingsutstyr for

hørselshemmede.

 

Tilbakemeldingene fra våre medlemmer viser at det er varierende kunnskap hos

kontaktpersonene ved utdanningsinstitusjonene om hva hørselshemming innebærer og hvilke

tilretteleggingstiltak som finnes for vår gruppe. Vi får også tilbakemeldinger fra

hørselshemmede som ikke fullfører høyere utdanning pga. manglende tilrettelegging og

vanskelighetene det medfører å få tilretteleggingen de har krav på.

 

Mange hørselshemmede er vokst opp med foreldre som tar tak i tilretteleggingen i grunnskolen

og videregående. Overgangen fra videregående til høyere utdanning blir derfor krevende for

mange hørselshemmede, som ofte ikke har oversikt over rettigheter og

tilretteleggingsmuligheter.  Unge hørselshemmede har gjerne også et ønske om å ikke skille

seg ut og være til bry. Mange opplever det også som et ork å mase og pushe på for å få en

tilfredsstillende tilrettelegging, og resultatet er at mange lar være å kreve sin rett. Dermed er

det ekstra viktig at institusjonene selv har oppdatert kunnskap og oversikt over

tilretteleggingsmulighetene som finnes og behovet som hørselshemmede studenter har og at de

har et minimum av tilrettelegging klart den dagen elevene begynner på skolen.

 

2. Prosjektets målsetting

Prosjektets målsetting er å høyne kunnskapsnivået hos kontaktpersoner for funksjonshemmede

i høyere utdanning slik at tilretteleggingen  for hørselshemmede studenter blir bedre.

 

Prosjektet har følgende delmål:

 

 

- Kartlegge tilretteleggingssituasjonen

 

- Spre kunnskap om tilrettelegging for hørselshemmede til flest mulig høyskoler og

universiteter i Norge igjennom kursing av kontaktpersoner for funksjonshemmede i høyere



utdanning.

 

- Spre kunnskap om hvilke utfordringer hørselshemmede studenter har.

 

- Vise at HLFU engasjerer seg i tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

 

- Legge grunnlag for et langsiktig med andre instanser som jobber med optimal tilrettelegging i

høyere utdanning.

 

- Utforme og nettpublisere tilretteleggingsveileder for hørselshemmede på universell.no og

hlfu.no

 

 

3. Prosjektets målgruppe

Målgruppen er alle kontaktpersoner for funksjonshemmede i høyere utdanning. Det er til

sammen 41 universiteter, statlige høyskoler og vitenskaplige høyskoler i Norge og 3 private

høyskoler.

 

4. Prosjektets betydning

Vi ønsker med dette kurset å sørge for at tilretteleggingen for hørselshemmede i høyere

utdanning blir bedre og slik bidra til at færre avslutter høyere utdanning pga. manglende

tilrettelegging.

 

5. Framdriftsplan

Januar/februar 10 - Gjøre avtale med foredragsholdere, utvikle foredraget

Mars/april 10 - Tilby kurset til kontaktpersoner for funksjonshemmede

September 10 - Gjennomføre kurset

November/desember 10 -Evaluering av prosjektet, utvikle og publisere nettveileder,

sluttrapportering
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