2018/EE2-263599 Tilrettelagt bowling i Sarpsborg
PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

01.12.2018

Forventet sluttdato

31.12.2019

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Teddy Kjendlie

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, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Moss, Rakkestad, Sarpsborg

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

HLF Østfold har forsøkt flere forskjellige aktiviteter for hørselshemmede I Østfold.
Bowlig har blitt populære og vi ønsker å skape en mer permanent arena. Bowlig
har vært populært og passer for alle. Vi har hatt 3 genrasjoner samtidig og alle har
hygget seg, Vi ønsker å starte et nytt og mer permanent prosjekt hvor det er faste
treningstider og bedre organisert deltagelse. derfor er det ønske om å forsøke å
starte en bowlingklubb i HLF Østfold

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Skape et fast treffpunkt og fysisk aktivitet og styrke tricser for deltagerne. Et
lavterskeltilbudd for å bli aktiv.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Hørselshemmede som ønsker å bli mer aktive og trenge rtilrettelegging for å forstå
hva som sies. Et tilbud for de som har forsøkt gjennom prosjektet Aktiv i Indre, og
som vil bli med i sosialt felleskap.

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

15

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

Ukentlie treff på Bowlinghallen, med samvær og trening. Øke den fysiske
aktiviteten til de som trenger og ønsker det.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Hele prosjektet bygger på frivillig innsats. All planlegging, rilrettelegging og
opplæring er frivillig innsats.

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Flere medlemmer blir fysisk aktiv oftere og øker trivsel og nettverk .

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

Utgifter

ExtraExpress

30 000

Andre inntekter

10 000

Delsum

40 000

Materiell/utstyr

20 000

Reise/opphold

5 000

Innkjøpte tjenester

5 000

Andre utgifter

10 000

Delsum

40 000

Balanse

0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

Inntekter er egenandeler til deltagerne og det vil kjøpes inn noe utstyr som lånes ut
til spillere. Det vil bli gitt reisestøtte til de som bor langt unna bowlingbanen og noe
utgifter til annonsering og premier ol. det blir også enker servering på noen møter.
vaffler ol.

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

Utstyret vil være HLF Østfolds eiendom, men disponeres av "HLF Bowling Østfold".
Gammelt utstyr vil kunne selges til spillere og nytt utstyr kjøpes inn eller kursing i
HLF østfold.

