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Søknad om midler
Referansenummer: ISXP8D

Registrert dato: 2008-06-13 15:48:56

Vedlegg:

Prosjektbes
krivelse :

Prosjektplan pr 13.6.08.doc

Annet : Tilbakemelding skrivetolking chat noir.doc

Innledning
Søknaden gjelder
¡ Forebygging ¤ Rehabilitering ¡ Forskning
Det søkes for året

2009
Prosjektets varighet
Antall år:
£ 1 år T 2 år £ 3 år
Forventet startdato [dd.mm.åååå]

01.01.2009
Forventet sluttdato [dd.mm.åååå]

31.12.2010
   

Opplysninger om søkerorganisasjon
Org.nr. HR

17
Organisasjonsnummer

970205195
Organisasjonens navn

Hørselshemmedes Landsforbund
Adresse

Brynsveien 13
Postnummer

0609
Poststed

OSLO
Postboks

Postboks 6652 Etterstad
Postnummer postboks

0609
Poststed

OSLO
Telefon

22639900
Telefaks

22639901
E-post

hlf@hlf.no
Web adresse

www.hlf.no
Intern søknadsfrist i søkerorganisasjonen

30.05.2008
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Steinar
Etternavn

Birkeland
Stilling

Prosjektkoordinator
Telefon

22639917
Mobil

E-post

birkeland@hlf.no

Prosjektinformasjon
Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes et annet organisasjonsledd enn det sentrale leddet
¡ Ja ¤ Nei
Skal prosjektet gjennomføres utenfor organisasjonen av en ekstern instans
¤ Ja ¡ Nei
Navn på ekstern instans

Karen Michelle Olsen (Enkeltmannsforetak)
Opplysninger om prosjektlederen
Fornavn

Karen
Etternavn

Olsen
Arbeidssted

Frilans skrivetolk
Adresse

Olav Nygardsveg 27
Postnummer

0688
Poststed

OSLO
Telefon

95777231
Mobil

95777231
Kompetanse

Off.godkjent skrivetolk 04/05

Geografisk område for prosjektet
Er prosjektet landsdekkende?Det krysses av for Landsdekkende kun i de tilfellene der prosjektet involverer målgrupper/deltakere over hele
landet
¤ Ja ¡ Nei

Prosjektet
Navn på prosjektet

Skriften på veggen
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Prosjekttema

Synliggjøring av skrivetolking på kulturelle arrangement

Hvilket helseområde faller prosjektet innunder
¡ Somatisk helse
¡ Psykisk helse
¡ Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
¡ Tiltak for bedrede levekår
¤ Andre helseområder
Beskriv kort helseområdet "Andre helseområder"

Kultur og fritid
Alderskategori
£ Barn og unge T Voksne T Eldre

Budsjett
Inntekter

              År 1 År 2          År 3

    
Offentlige midler

     
Andre inntekter

     
Søknadsbeløp        Sum totalt

søknadsbeløp

 430000 70000  500000 
Egne midler     

 0    
Totale inntekter Sum totale inntekter

 430000 70000  500000 
   
Utgifter

              År 1 År 2          År 3

    
Lønn, sosiale utgifter

     
Innkjøpte
tjenester/honorarer

         

 150000 50000   
Materiell/utstyr     

 75000 20000   
Andre utgifter     

 205000    
Totale utgifter Sum totale utgifter

 430000 70000  500000 

Samarbeidsprosjekt
Er dette et samarbeidsprosjekt mellom flere frivillige organisasjoner
¡ Ja ¤ Nei
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Sammendrag
Sammendraget for søknader innen forebygging og rehabilitering må inneholde følgende punkter:1. Bakgrunn for prosjektet 2. Prosjektets
målsetting 3. Prosjektets målgruppe 4. Prosjektets betydning5. Framdriftsplan
Sammendrag - se oppsett i hjelpeteksten!

1. Bakgrunn

I løpet av de siste årene har det vært en økende etterspørsel i forhold til tilrettelegging for hørselshemmede og
døve på revy og teater. Dette er fordi det har vært gjennomført skrivetolking på revy og teater noen ganger, og folk
har fått øynene for skrivetolking som virkemiddel for å delta på kulturelle arrangement og samtidig få det tekstet. De
positive erfaringene tilsier at det er et behov i brukergruppen, men at det mangler kompetanse og kjennskap til
skrivetolking for å øke hørselshemmedes kulturelle og sosiale deltakelse.

2. Målsetting

Målsettingen er å få systematisert de erfaringene som er gjort innen skrivetolking på revy/teater de siste to årene
gjennom å:

- Skrivetolke 5 kulturelle arrangement rundt omkring i landet

- Utvikle en Veileder for skrivetolking på kulturelle arrangement,

- Synliggjøring av skrivetolking overfor kulturelle arrangement, tolketjenesten og hørselshemede.

3. Målgruppe

- Tolketjenesten

- Personer involvert i kulturelle arrangement/kulturuinstitusjoner

- Brukere/potensielle brukere

4. Betydning

Prosjektet skal bidra til bevisstgjøring, holdningsendring og verdiskaping, ved at det setter fokus på kulturtilbud som
mange hørselshemmede går glipp av i dag. Prosjektet vil systematisere erfaringene med skrivetolking på kulturelle
arrangement. Det vil også bli laget en Veileder for skrivetolking på kulturelle arrangement" som gjør det mulig å øke
kompetansen til tolketjenesten på dette området, samt synliggjøre skrivetolking som et hjelpemiddel for
hørselshemmede og døve.

5. Framdriftsplan

- Høsten 2008
Forberedelser og inngåelse av avtaler med tolkesteder

- Januar 2009:
Tolketjenesten, kulturelle arrangement  og tolketjenesten informeres om prosjektet

- Mars til november 2009:
Gjennomføringen av de skrivetolkede forestillingene

- 2010:
Produksjon og lansering av veileder for "Skrivetolking på kulturelle arrangement"
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Søkerorganisasjonen vurderer søknad
OBS! DENNE SIDEN SKAL FYLLES UT AV SØKERORGANISASJONEN. Siden er tilgjengelig for søker inntil søkerorganisasjonen har fylt ut
feltene, kontrollert skjemaet og sendt det inn. Etter at søkerorganisasjonen har gjort dette, har ikke søker lenger mulighet for å gjøre endringer i
skjemaet.
Dato for innsendt søknad

20080613
Søknaden er:
¤ Godkjent ¡ Avvist

Godkjenne søknad for innsending
Dette er siste saksbehandlingstrinn for organisasjonen. Du har fortsatt anledning til å redigere i søknaden. Både ved svaralternativet JA og NEI
på spørsmålet under, har ikke organisasjonen lenger tilgang til søknaden etter å ha foretatt kontroll og sendt inn. Ved å velge JA, går søknaden
videre til behandling hos Helse og Rehabilitering. Ved å velge NEI blir søknaden avvist og går ikke videre.
Ønsker du å sende søknaden inn til Helse og Rehabilitering for behandling
¤ JA ¡ NEI
Opplysninger om saksbehandler i søkerorganisasjonen
Fornavn

Steinar
Etternavn

Birkeland
E-post

birkeland@hlf.no


