2017/EE2-217407 vinteraktiviteter for HLF Sør-Varanger
PROSJEKTETS VARIGHET
Forventet startdato

01.05.2018

Forventet sluttdato

31.12.2018

INFORMASJON OM SØKER
Navn

Alice Schanche

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

Nei

Organisasjonsledd

HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Navn på lokallag/fylkeslag med
mer

HLF Sør-Varanger

Organisasjonsnummeret til det
organisasjonsleddet som søker

995969181

Kommuner for prosjekt

Sør-Varanger

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

vi har en lang vinter hvor det er vanskelig å få til aktiviteter utendørs, derfor ønsker
vi et lite "hus" hvor vi kan samles

Målsetting for prosjektet/tiltaket

få til sosialt samvær også på vinterstid uten å ødelegge helsa til medlemmene

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

våre eldre medlemmer som ikke har så stort sosialt nettverk

Antall personer dere planlegger å
få med/eller nå

30

Gi en kort beskrivelse av det dere
planlegger å gjennomføre

vi ønsker å sette opp en grillhytte. Her er det ildsted hvor det fyres om vinteren. Her
kan vi ha mange slags aktiviteter, grillkvelder, vinkurs, adventsaktiviteter og
lignende. Det er bare fantasien som stetter grenser.

Hva gjøres av frivillig innsats i
prosjektet/tiltaket?

Hytta kommer flatpakket, alt er merket og kan enkelt settes opp. Vi har mange
flinke pensjonister med gode kunnskaper. Her er både teknikere og håndtverkere,
så oppsettinga er ikke noe problem. De andre kan koke kaffe og bake, så hele
opplegget blir en sosial happening

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra
til økt frivillighet lokalt?

Ja

Hvilke resultater forventer dere å
oppnå?

Vi tror at dette vil bidra til mer aktivitet i laget, også i den kalde årstida. Mange av
medlemmene har andre plager enn hørselshemming, så det er ikke så enkelt å få
til utendørsaktiviteter på vinteren. Med et sted hvor vi kan være innendørs og ha
det varmt vil dette gjøre det enklere å møtes.

ØKONOMI
Budsjett
Beløp
Inntekter

ExtraExpress
Andre inntekter

Utgifter

30 000
2 400

Delsum

32 400

Materiell/utstyr

30 000

Reise/opphold

0

Innkjøpte tjenester

0

Andre utgifter
Delsum
Balanse

2 400
32 400
0

Utdyp hva utgiftene er, samt
eventuelle andre inntekter

utgiftene er innkjøp av hytta, ellers må vi ha noe interiør og beis, resten ordnes ved
dugnadsarbeid. Har noe lotteri slik at vi får dekket utgifter utover søknadsmidler

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

det blir sittende styre som til enhver tid står ansvarlig for hytta, evt. sammen med
noen av medlemmene

