
Oversikt over tildelte prosjektmidler fra ExtraStiftelsen 2012. 

Prosjekttittel         Prosjekttema             Beløp     Instans        Kommentar   

Tegnspråklig ressurs for   Vi ønsker å utvikle en tegnspråklig ressurs  480.000 Møller Komp senter  År 3 og 
nye innbyggere   med informasjon til døve/hørselshemmede     Mette Eid Løvås  avsl i 2012 

innvandrere. 
 
Stopp volden - DVD på tegnspråk Lage DVD på tegnspråk med informasjon   361.000,- Døves Media   År 2 og  

om vold i nære relasjoner til rehabilitering for    Finn Arild Thordarson avsl i 2012 
voldsutsatte/voldsutøverer. 

 
TegnWiki    Det skal lages en TegnWiki for norsk tegnspråk  300.000,- Møller Komp senter  Nytt 

som fungerer på samme måte som Wikipedia men    Olle Eriksen   2 år 
med videoklipp av tegn. 

 
Grenseløs fritid   Bruk av sosiale medier for døve ungdommer. 410.000,- Møller Komp senter  Nytt 

Gi mulighet for tegnspråklig kommunikasjon    Olle Eriksen   2 år 
og vennskap uavhengig av bosted. 

 
TOBRU-tolkebruker   Styrke hørselshemmedes mulighet for   457.000,- Nedre Gausen Komp  Nytt 

selvstendighet og sosial liv ved bruk av     Margareth Hartvedt  2 år  
tegnspråktolk på en god måte. 

 
Haptisk erstatter noe av   Innsamling, systematisering og utarbeidelse av  415.000,- Haptic – Co   Nytt 
det tapte synet.   kursmateriell innen haptisk kommunikasjon,    Hildebjørg Karlsen  2 år 

felles begrepsapparat.      Bjørge    
Samarbeid med LSHDB 
 

Extrafilm på tegnspråk  Tegnspråktolke to filmer og utvikle ny strategi for  175.000,- Møller Komp senter  Nytt 
en bedre universell utforming av film finansiert    Olle Eriksen   1 år 
av ExtraStiftelsen 

 



 
Ord og uttrykk fra hørselsområdet Utvikle et materiell som gir tegnspråkbrukere en  376.000,- Nedre Gausen Komp  Nytt 

Likeverdig mulighet til forståelse av ord/uttrykk    Sissel Berg Sandåker  2 år 
fra hørselsfagfeltet. 

 
Hviskeleken på ordentlig  Hva blir formidlet og forstått når døve bruker tolk. 599.000,- Signo Rycon AS  Nytt 
              Svein Garden   1 år 
 

9 prosjekter som har fått kr.3.573.500 for prosjektåret 2012. 
I tillegg får organisasjonene 10 % i adm tilskudd for å følge opp prosjektene. 
Det totale tilskuddet fra ExtraStiftelsen blir på kr.3.930.850,- 
 

Forklaringer: 
Beløp: Tildelte midler for prosjektåret 2012. Der hvor det er 2 årige prosjekter vil det komme ny bevilgning for år 2013 
Instans: Instansen er prosjektdriveren. Navnet er prosjektlederen 
Kommentar:  -     År 3 og avsluttes i 2012 betyr at prosjektet er 3 årig. Det ble startet opp i 2010 og avsluttes i 2012 

- År 2 og avsluttes i 2012 betyr at prosjektet er 2 årig. Det ble startet opp i 2011 og avsluttes i 2012 
- Nytt og 2 år betyr at prosjektet starter i 2012 og avsluttes i 2013 
- Nytt og 1 år betyr at prosjektet starter i 2012 og avsluttes i 2012 

             
 
 
For nærmere informasjon: bjorn@doveforbundet.no  


