Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier 2019

Tilskudd til frivillige organisasjoner som har søkt direkte til
Bufdir (utenom kommunen)
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ACTA - Barn og Unge i
Normisjon

Actas leirstøtte

350 000 Actas leirstøtte er en nasjonal støtteordning hos
Acta – barn og unge i Normisjon som kan gi barn
og unge mulighet til å delta på leir selv om de
ikke har råd til det. Målgruppen for
støtteordningen er barn og ungdom berørt av
fattigdomsproblemer og som av ulike grunner
ikke har økonomisk mulighet til å delta på Actas
leirer. Actas leirer inkluderer tilbud for barn,
tweens, ungdom og familier (f.eks. familieleir,
pappa og barn-leir). Leirene har stor variasjon i
innhold, noen er aktivitetsrettet (f.eks. paintballleir, juleverkstedleir), mens noen er
fellesskapsrettet (tweensleir, besteforeldre og
barnebarn-leir).

AKTIV SEGLAS

Vind i segla ungdom med kurs
for vaksenlivet

350 000 Aktiv Seglas vil sammen med kommunene Stord,
Fitjar og Bømlo tilby et ferie- og fritidstilbud for
ungdom på en seilskute. Tilbudet går til 10-15 stk
fra målgruppen fra 8. trinn og ut videregående
skole. Deltakerne skal lære å seile, manøvrere,
fiske, lære teori og praksis innen kystkultur,
praktiske ferdigheter, og gruppeopplevelser.
Tiltaket samarbeid med kommunale tjenester
vedrørende rekruttering av målgruppen.

ALENEFORELDREFORENINGEN

Aleneforeldreforeningens
aktivitets- og
treffsted Trollhuset

100 000 Målsetningen med tiltaket er å tilby aleneforeldre
og deres barn en mulighet til å delta på ferier og
aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt
økonomisk mulighet til å delta på.
Aleneforeldreforeningens Trollhus etterstreber å
jevne ut de økonomiske forskjellene som denne
gruppen ofte opplever og å gi medlemmene et
fellesskap og et nettverk som aleneforeldre og
deres barn ofte opplever som fraværende.
Tiltaket inneholder tilbud om kino og teaterbesøk,
høstferie på Hunderfossen og førjulstur til
København

ALENEFORELDREFORENINGEN

Aktiviteter for
Aleneforeldreforeningens
medlemmer i
lokallag
Asker/Røyken og
Bærum.

158 000 Målsettingen er å kunne tilby aleneforeldre og
deres barn aktiviteter som de ellers ikke har
mulighet til å delta på, både av økonomiske
årsaker og grunnet manglende sosialt nettverk.
Tilbudet inneholder en overnattingstur til
Langedrag familiepark og en hyttetur i løpet av
påsken.
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ALENEFORELDREFORENINGEN

Sommerferie

Antirasistisk Senter

Ferieaktiviteter inkl.
sommerleir

1 250 000 Agenda X har som målsetning å tilby ungdom
ferieopplevelser uavhengig av familienes
sosioøkonomiske situasjon. Tiltaket skal gi
ungdom, spesielt ungdom med flerkulturell
bakgrunn, alternative kultur-, fritids- og
ferieaktiviteter som tilrettelegger for mestring.
Ungdom bidrar aktivt i både planleggingen og
gjennomføringen av tiltakene, ungdommene
fungerer blant annet som leirledere på
sommerleiren hvor 10 ungdommer involveres i
planleggingen og gjennomføringen av
aktivitetene. Tiltaket forebygger utenforskap og
marginalisering av ungdom. Det er aktiviteter i
vinter-, påske-, sommer- og høstferien.
Aktivitetene består av kreative og sosiale
verksteder, fremvisninger, samlinger og
ekskursjoner. Tiltaket samarbeider med ulike
frivillige organisasjoner og forebyggende
tjenester i kommunene vedrørende rekruttering
av målgruppen.

Antirasistisk Senter

JOBB X
karrieresenter for
unge

1 800 000 JOBB X er et pedagogisk tilbud i form av et
karrieresenter for unge. JOBB X sitt overordnede
mål er å forebygge fattigdom og ledighet.
Senteret jobber for at flest mulig unge som deltar
på aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på
egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet.
Senteret tilbyr en møteplass der unge kan få
støtte i jobbsøkerprosessen, bygge nettverk og
opparbeide økt motivasjon for deltakelse i
samfunnet. Tiltaket inneholder tilbud om
jobbsøkerkurs og drop-in tilbud på syv ulike
steder i Oslo og temakvelder.

169 250 Aleneforeldreforeningen (Affo) arbeider for å
sikre alle barn, og spesielt barn i
aleneforeldrefamilier, gode oppvekstsvilkår. Det
vil bli arrangert ferietur med overnatting på
Kristiansand Feriesenter, med aktiviteter som
minigolf, krabbefiske m.m. I tillegg blir det tur til
dyreparken.
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Antirasistisk Senter

Åpent Hus og
Jente- &
Guttegrupper

800 000 Hovedformålet med Åpent Hus er å tilby en trygg,
inkluderende og myndiggjørende møteplass med
lav terskel for deltakelse for ungdom mellom 13
og 26 år. Tiltaket har som mål at ungdommene
som benytter seg av Åpent Hus skal oppleve en
høy grad av trygghet og mestringsfølelse, og at
det skal være et stimulerende samlingspunkt
med ulike aktiviteter som er tilpasset ulike behov
– for ulike aldre, kjønn og interesser. Det vil være
tilbud om matlagning, temakvelder, kreative
verksteder, åpen scene m.m.

Arbeiderbevegelsens
Rus- og Sosialpolitiske
Forbund (AEF)

Ferieklubben for
Barn og Ungdom

300 000 Målet er å gi barn og ungdom, samt enslige
forsørgere med barn en uke gratis ferie. I 2019 vil
rundt 120 deltagere få gratis ferietilbud. Det vil bli
arrangert ferieleir i 5 uker. Tiltaket inneholder
barneleir, ungdomsleir og egen leir for enslige
forsørgere med barn i løpet av sommerferien.

BAMSE B

Ferie og
fritidsaktiviteter for
barn i
lavinntektsfamilier
og deres foreldre

230 000 Tiltaket skal gi lavinntektsfamilier, familier med
sosiale utfordringer, familier som er voldsutsatte,
flyktninger, asylsøkere og andre utsatte grupper
muligheten til minst 1 ferieopplevelse i løpet av
perioden. Feriene skal være på 5 dager og det
skal være minst 2 aktiviteter per dag. Målet for
prosjektet er å skape mestring, nye ferdigheter,
vennskap og inkludering.
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Blå Kors Barnas
Stasjon

Blå Kors Norge

Blå Kors Ferier

Innvilget Oppsummering
42 000 000 Barnas Stasjon er et tiltak som retter seg mot
familier i sårbare livssituasjoner og som erfarer
utenforskap med barn 0-8 år, samt gravide.
Stasjonene tilbyr et trygt møtested for
barnefamilier der barnets fysiske og psykiske
helse, utvikling og velferd står i fokus. Tilbudet
skal være likt og gjenkjennbart, med rom for
lokale tilpasninger. Gjennom å følge barn og
familier over tid håper man å redusere
sårbarhetsfaktorer og øke beskyttelsesfaktorer.
Tiltaket har fokus på mestring og ressurser hos
både barn og foreldre. Familiene får trent på
foreldrerollen gjennom å styrke tilknytning,
samspill og samhandling både med egne barn,
samt ved nettverksbygging. Tiltak som inngår i
konseptet er: Foreldreveiledning i gruppe og
individuelt, familiesamtaler, gruppetilbud, kurs og
ferie og fritidstilbud. I 2019 er det søkt om midler
til nye tiltak; utvide konseptet i 3 nye geografiske
områder, utvide aldersgrensen til 12 år,
følgeforskning, brukerundersøkelser og
kvalitetsheving av konseptet Barnas Stasjon.

3 000 000 Blå Kors Ferier er et landsdekkende ferie- og
fritidstilbud til sårbare/vanskeligstilte
barnefamilier. Tiltaket er spesielt rettet mot
familier hvor fattigdom og rus/psykiatri spiller en
stor rolle i familien. Ferietilbudet har fokus på
barna og foregår på barns premisser.
Lokalitetene, maten som serveres, aktivitetene,
dagsprogram og ferielederne er tilpasset barnas
behov. Alle deler av feriene gjennomføres i
trygge rammer, slik at familiens relasjoner kan
styrkes og at barna kan skape minner sammen
med sine foreldre. Felles opplevelser bidrar til å
styrke båndene og fellesskapet innad i familien.
Feriene skal i hovedsak foregå på Sørlandet med
unntak av 4 ferier. 2 ferier vil bli gjennomført i
Danmark, og 2 ferier vil bli arrangert i samarbeid
med Redningsselskapet i Horten. Tiltaket
inneholder også egne helgeturer for ungdom.
Tiltaket samarbeider med ulike kommunale
instanser vedrørende rekruttering av deltakere.
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Blå Kors Norge

Posebyen
Kulturskole

Blå Kors Norge

Aktivitet, Hjem,
Opplæring (AHO)

BÆKKELAGETS
Norway Cup
SPORTSKLUB/NORWAY Inkluderingstiltak
CUP
2019

Innvilget Oppsummering
600 000 Posebyen Kulturskole er nasjonalt pilotprosjekt,
som er forankret i Blå Kors Norge. Kulturskolen
skal være et alternativ til den kommunale
kulturskolen og er kostnadsfri for deltakerne. I
tillegg til undervisning i musikk, arrangeres det
elevkonserter og ulike sosiale aktiviteter gjennom
året. Tilbudet er i dag etablert i Kristiansand
kommune og rekrutterer i tillegg fra fire
omkringliggende kommuner. Ambisjonen er å
etablere tilbudet ved flere Blå Kors-avdelinger i
Norge.

2 000 000 Aktivitet, hjem og opplæring (AHO) er et gratis
tilbud til utsatte unge som er berørt av
fattigdomsproblematikk, rus og nedsatt psykisk
helse. AHO tilbyr unge i Ålesund, Kristiansand,
Karmøy og Oslo et aktivt, inkluderende
fritidstilbud i sitt lokalmiljø 3-6 dager ukentlig, i
tillegg til helger og i skoleferier. Ved åpent
samarbeid mellom fritidstilbudet, hjemmet og
offentlige instanser skapes trygge rammer.
Aktiviteter som kino, kulturopplevelser, idrett,
friluftsliv og samværskvelder med voksenkontakt,
til samtaletilbud, kurs og opplæring i livsmestring.
Alle aktiviteter skal være gratis.

255 000 Norway Cup vil videreføre en støtteordning hvor
barn i lavinntektsfamilier kan få dekket
deltakeravgiften i Norway Cup 2019.
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CATALYSTS

Catalysts
mentorprogram

600 000 Catalysts mentorprogram motvirker fattigdom ved
å styrke minoritetsungdoms sosiale kapital på
nye mestringsarenaer. Gjennom strukturerte
møter med en mentor over et 6 måneder langt
program, lærer ungdommen strategier for å
identifisere styrker, sette seg mål og oppnå dem.
Catalysts program er basert på positiv psykologi,
og de arbeider for å ha en god faglig forankring i
arbeidet. I samarbeid med lokale partnere sørger
de for å dra nytte av eksisterende lokal
kunnskap, og ønsker å styrke fungerende initiativ
for en mest mulig bærekraftig praksis.
Programmet fører både til økt integrering for
ungdommene som deltar, samt positive
ringvirkninger for den unges lokalmiljø, og læring
for mentoren.

De Unges
Orkesterforbund

Tutti! Inkludering i
orkesterlivet.

100 000 Det er mange kostnader forbundet med å spille i
orkester. Gjennom å subsidiere
medlemskontingenten i orkestrene, og
deltakeravgiften på sommermusikkskoler, vil
DUO senke terskelen for å delta, og gjøre det
mulig for de som allerede spiller i orkester å ta
del i flere av orkesterets aktiviteter. Denne
subsidieringen organiseres i form av en
støtteordning der den enkelte deltaker i
orkesteret eller på sommerkurset søker UNOF
sentralt.

Den Norske
Turistforening

Naturopplevelser for
livet for alle

2 000 000 DNT skal tilby øremerkede gratisplasser til barn,
unge og foreldre med lav inntekt på eksisterende
ferieaktiviteter i regi av DNT; DNT Skolefri
(NewtonCamp, Friluftsskolen, ferieleir),
Basecamp og andre ferieaktiviteter i regi av DNT
Ung og Barnas Turlag. Som del av dette tilbudet
kan det være mulig å tilby utlån av nødvendig
utstyr. Medlemsforeningene i prosjektet vil jobbe
målrettet for å nå ut til målgruppen for å inkludere
disse i aktivitetstilbudet og hjelpe dem til å kunne
delta på lik linje med andre barn.
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For Fangers Pårørende
(FFP)

Barnefattigdom som
konsekvens av
foreldres fengsling.

1 800 000 Barn og unge som opplever fengsling i nær
familie har dårligere levekår, dårligere økonomi
og preges av en høyere forekomst av både
sosiale og psykiske problemer enn andre barn.
Hovedmålet med tiltaket er å minske de negative
konsekvensene dette har, gjennom å fremme
deltakelse i kultur-, ferie- og fritidsaktiviteter med
For Fangers Pårørende Ung. FFP Ung en arena
der barn og unge kan møte andre som også
opplever fengsling av en forelder, samt delta i
ulike fritidsaktiviteter samt ferie- og helgeturer.
Både i Trondheim og Oslo har man tilrettelagt
lokaler med spill og utstyr til barn og unge i ulike
aldersgrupper, noe som gir en god arena for lek,
samvær og aktiviteter med andre som opplever
at mor eller far sitter i fengsel. Tiltaket inneholder
varierte aktiviteter som blant annet teater,
bowling, kreativt verksted, juleverksted og
sommertur til Kragerø.

FORANDRINGSAktiviteter som
FABRIKKEN STIFTELSE forandrer

1 200 000 «Aktiviteter som forandrer» foreslås og
gjennomføres av unge som vokser opp med
dårlig råd, i samarbeid voksne ansatte i FF
(ProffVarmere). Målet er at de unge skal kjenne
på styrke, mot og mestring gjennom deltagelse
på sosiale aktiviteter, kultur- og fritids aktiviteter
sammen med andre. På kort sikt kan dette
prosjektet bidra til at ungdommen i målgruppen
får mot til å delta på andre aktiviteter, hvor
økonomi ikke er avgjørende, som for eksempel
melde seg på aktiviteter på skolen, bruke
gratistilbud i byen man bor i, naturområder i
nærheten osv. På lengre sikt kan deltagelse på
«Aktiviteter som forandrer» bidra til økt selvtillit,
selvfølelse og gi en bredere plattform på vei inn i
voksenlivet.
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FORENINGEN
BLEIKVASSLIA
FJELLCAMP

Foreningen
Bleikvasslia
Fjellcamp

FORENINGEN TIL SKIIDRETTENS FREMME

Aktiv fritid for alle

2 500 000 Målsettingen med prosjektet er å gi barn og unge
(og deres familie) som er rammet av
fattigdomsproblematikk et likeverdig fritidstilbud i
forhold til alle andre. Foreningen tilbyr
målgruppen kursplasser, aktiviteter, kultur og
ferieaktiviteter innenfor ski og friluftsliv. Det vil
være ulike tilbud innenfor alle årstidene. I tillegg
er det gratis utlån av skiutstyr slik at terskelen for
deltagelse blir enda lavere og at aktiviteten kan
utøves på egenhånd eller i andre sosiale
settinger. Foreningen samarbeider med et
nettverks av organisasjoner og institusjoner for å
nå målgruppen.

FOTBALL-STIFTELSEN

Møteplasser og
aktiviteter for
Gatelagsfamilien

650 000 Familietiltak som retter seg mot barna til
deltakere i Fotballstiftelsens "Gatelag". Det
legges opp til jevnlige møter på møteplasser
tilknyttet idrettsarenaen og kulturarenaen lokalt.

FOTBALLUTVIKLING
NORGE

FUN Fotballskoler
2019 - Drammen og
Eiker

122 280 Sikrer gratis fotballskoledeltakelse på tiltak
arrangert til høy kvalitet og som inkluderer venner
og bekjente. Tiltaket har to målsettinger med
fotballskolene i 2019: Tilby gratis fotballutvikling
til barn av foreldre med økonomiske utfordringer.
Tilby gratis trenerutvikling til ungdom og voksne
med økonomiske utfordringer.

100 000 Foreningen Bleikvasslia Fjellcamp skal tilby
fjellcamp to uker (2 puljer a 1 uke) over
sommerferien til 24 barn fra Hemnes, Rana og
Hattfjelldal som ikke har så mye meningsfull
aktivitet å fylle sommeren med. De skal lære seg
praktiske ferdigheter innen friluftsliv gjennom
aktiviteter som kano- og kajakkpadling, enkel
klatring/rappellering, overnatting i lavvo, fiske,
mineralleting, kulturminneleting med
metallsøkere, sørsamisk kultur og
håndverkstradisjoner, sosialt samvær.
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Frelsesarmeen

Inn i aktivitet- Alle
Med

1 300 000 Målsettingen med prosjektet er å inkludere barn
og unge i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig
av familiens økonomi. Dette gjøres ved å ta i bruk
og jobbe etter prinsippene i AlleMed-verktøyet
som er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom
og utenforskap blant barn og unge. Prosjektet
gjennomføres ved samtaler og veiledning, samt
oppretter kontakt med ulike fritidstilbud.
Koordinator for prosjektet er også behjelpelig til å
følge barn og foreldre til aktiviteter første gang.
Koordinator lager avtaler med ledere og trenere
om hvilke muligheter barnet har for å prøve noen
ganger gratis, få til gode avtaler om kontingenter
og utstyr. Familiene rekrutteres via
Frelsesarmeens lavterskeltilbud og det er
samarbeid med NAV

Frelsesarmeen

Ferietilbud for
barnefamilier

800 000 Frelsesarmeens ferietilbud til barn og
barnefamilier har som mål å være et tilbud som
gir opplevelser, hvile, latter og mulighet til å lade
batteriene. I løpet av 2019 skal det gjennomføres
fire uker sommerferietilbud, én uke på
Vestlandet, resten er på Jeløy på Østlandet. Det
vil være tilbud om varierte aktiviteter; besøk til
fornøyelsespark, båttur, krabbefiske, tur i skogen
og grilling av pølser ved bålet.

HJERTELYST

Aktivitetsplan
Hjertelyst

150 000 Målsettingen med tiltaket er å styrke barn av
aleneforeldre og gi dem mulighet til å delta på lik
linje med sine jevnaldrende. Gode erfaringer og
nettverksbygging for både barn og voksne står
sentralt. Aktivitetene som tilbys er blant annet
hytteturer, tur til Danmark i høstferien,
juleverksted, ski- og aketurer.
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IOGT i Norge

IOGT i Norge Enestående familier

5 800 000 Gjennom Enestående familier skal familier med
levekårsutfordringer gis mulighet til å tilby sine
barn verdifulle kultur-, fritids-, og ferieopplevelser
på linje med andre familier i samfunnet.
Målgruppen er voksne som er mye alene med
barna sine, og har særlig fokus på å nå familier
som i tillegg til vanskelig økonomi har potensielle
utfordringer knyttet til rus, psykiatri og
utenforskap. Et mål er å styrke nettverket rundt
familier med bare en voksen, og bidra til at de
kan gjennomføre aktiviteter de ellers ikke ville
hatt økonomi eller overskudd nok til å
gjennomføre. Tiltaket har lokale grupper i 20
kommuner. Målsettingen for 2019 er å tilby 500
helge-, fritids- og ferieaktiviteter.

Jeunesses Musicales
Norway (JM Norway)

LOUD! Jentenes
bandleir

250 000 LOUD! er et sosialt og musikalsk prosjekt som
jobber for å bygge selvtillit, samhold og
musikkinteresse hos unge jenter fra hele landet.
Gjennom å skape en trygg atmosfære der
deltakerne kan prøve og feile, møte gode
forbilder og lære om musikk og teknikk, kan unge
jenter fra hele Norge oppdage og oppleve at det
å spille i band er en unik sosial og kreativ setting
som ikke er forbeholdt guttene. I løpet av 2019 vil
det bli arrangert to sommerleirer,
lederutviklingskurs og flere helgeaktiviteter.

KOM NÆRMERE

Kom Nærmere

300 000 Gjennom prosjektet ønsker man å bidra til
mestring, motivasjon og økt selvfølelse gjennom
bruk av musikk/kultur som virkemiddel, bidra til
positive opplevelser og gruppetilhørighet/sosiale
relasjoner og bidra til at ungdommer gis en
stemme i forhold til beslutningsprosesser.
Tilbudet gis til ungdommer i Bergen og omegn,
Oslo og Trondheim. Det tilbys sosiale åpne
møteplasser i form av musikkcafe,
musikkverksted og lignende.

Kristen Idrettskontakt

Alle på leir

150 000 Ønsker å få (primært) ungdommer og familier
med innvandrerbakgrunn med på sine leirer og
arrangementer og vil fullfinansiere leiren for de
potensielle deltakerne, slik at de ikke trenger å
betale noe som helst.
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KRISTENT
INTERKULTURELT
ARBEID

Gode
barndomsminner 2019!

250 000 Lavterskeltilbud i Oslo, Bergen, Kristiansand og
Stavanger rettet mot barn, enslige mødre, enslige
mindreårige og innvandrerfamilier som pga dårlig
økonomi har utfordringer med deltagelse i helt
vanlige fritidsaktiviteter.

LIONS CLUBS
INTERNATIONAL
DISTRIKT 104

Leirer på
Strandenga leirsted

400 000 Søknad om midler til 3 uker med leiropphold for
barn i alderen 12-15 år i sommer- og høstferie
2019, samt 13 helgeopphold i perioden junidesember 2019. Målet er at deltakerne som
ellers står i fare for ikke å oppleve positive
opplevelser i skoleferiene og helger i 2019 skal
oppleve dette på Strandenga Leirsted. Målgruppe
er barn i lavinntektsfamilier og innvandrerbarn,
som ikke har mulighet til å komme på ferie eller
oppleve positiv avkobling fra hverdagen.

MENNESKER I FOKUS

Fremme
innvandrerbarn og
ungdoms
inkludering i
samfunnet gjennom
deltagelse på
friluftsarenaer

356 000 Søknaden gjelder videreføring av ferie- og
friluftstiltaket for inkludering og integrering av
innvandrerbarn, ungdom og deres familier som
har lav inntekt og er rammet av
fattigdomsproblematikk, og er bosatt i følgende
fylker: Oslo, Akershus, Buskerud. Prosjektet skal
tilby friluftsaktiviteter kombinert med opplæring i
friluftsliv til ca. 250 - 300 personer i målgruppen
for tilskuddet, i 2019. Aktivitetene skal være
gratis for deltakere.

MOT

MOT i skolen

3 500 000 Målsettingen med tiltaket er å videreføre og
forsterke MOTs programmer i skolen. Gjennom
helhetlig forebyggende arbeid i skolen bidrar
MOT til å forhindre marginalisering og til å styrke
det sosiale sikkerhetsnettet for barn og ungdom.
MOTs skoleprogrammer er helhetlige og
forebyggende tiltak som har vært i bruk i norske
skoler siden 1997 med gode resultater. De siste
årene er programmodellen utviklet for å også
favne større målgruppe, som barnehager og
barneskoler, modellen kalles "Skolen som
samfunnsbygger". MOTs program forsterker
kommunenes arbeid med å skape inkluderende
oppvekstmiljø for barn og unge.
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MULTIKULTURELT
INITIATIV OG
RESSURS-NETTVERK
(MIR)

Skritt for Skritt Styrking av fattige
barnefamilier

NORDKYN
VINTERFESTIVAL

Nordkyn
vinterfestival

NORGES
BANDYFORBUND

Innebandy for alle

Innvilget Oppsummering
400 000 Gjennom prosjektet vil barnefamilier i Oslo,
Kristiansand, Bodø, Fredrikstad og Romerike få
delta i mestringsbyggende aktiviteter og lærerike
turer. De vil få tilgang til å låne utstyr slik at de
enkelt vil kunne dra på lignende turer selv i
fremtiden. Samtidig vil barna få erfaring med
aktiviteter som er populære i jevnaldergruppen,
slik som bowling og badeland. Barn, ungdom og
voksne vil medvirke i planlegging og
gjennomføring av aktivitetene.

20 000 Nordkyn vinterfestival er en frivillig festival for
hele familien. I samarbeid med andre lokale lag
og foreninger skal de tilby en uke med kultur i
fokus. Lav terskel, lav kostnad får folk i aktiviteter
som barnebingo, quiz, sparkerebus, utekino,
familieforestilling, barnekino, generasjonstreff,
allsang og restaurantaften.

350 000 Norges Bandyforbund ønsker å tilby
innebandyaktivitet for barn og unge som er berørt
av fattigdomsproblemer. De kan tilby en populær
lavterskelidrett som passer for alle. Målet med
tiltaket er å gi flere barn og unge muligheten til å
delta i organisert idrettsaktivitet uavhengig av
økonomisk bakgrunn. Gjennom gratis
nybegynnerkurs over 5 uker og innebandyskoler i
høst og sommerferie ønsker de å gi flest mulig
barn og unge tilbud om innebandyaktivitet der
mestring, idrettsglede og lek står i sentrum. De vil
rekruttere deltagere gjennom å besøke skoler og
ha innebandy i gymmen i områder som har en
høy andel av barn i lavinntektsfamilier.
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NORGES BASKETBALL- Inklu-Basket –
FORBUND
inkludering av barn
som ikke er en del
av norsk idrett

900 000 Tilbud om gratis aktivitetstilbud for 2.-5. trinns
elever på skoler med høy andel av
lavinntektsfamilier. Inklu-Basket samarbeider
med lokale elitebasketballklubber, skoler og
kommuner for å rekruttere, tilpasse og drifte
tilbudet. Aktiviteten finner sted rett etter skolen,
minimum 4 timer i uken, fra september til mai.
Matservering for 5. trinn. De elevene som ønsker
å fortsette med basket blir innlemmet i
basketballklubben på de ordinære lagene. Det
gjøres avtaler mellom familie, kommunen og
basketballklubben angående medlemskontingent.
Målet er å inkludere barn i basketballklubber som
ikke er en del av norsk idrett.

NORGES
DANSEFORBUND

Alle med

100 000 Tiltaket Alle Med har vist seg å være en god
ordning for barn som ønsker å danse, men som
av ulike grunner ikke har råd eller mulighet til det.
Behovene er svært forskjellige: treningsavgift,
transport og mat. Ordningen tar vare på
rekruttering av nye medlemmer, men søker
ønsker også at utøvere på toppnivå skal få delta,
uavhengig av økonomiske midler. Søker ønsker
å gi støtte til klubber som ønsker økonomisk
bistand for sine medlemmer til deltagelse i
konkurranser, treningsavgift, reise ifm
konkurranser, diett, utstyr til trening.

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset
Ferie- og
helgetilbud

5 000 000 KFUK-KFUM Forandringshuset vil med dette
tiltaket tilby et omfattende ferie- og helgetilbud for
barn og unge i Oslo (Bydel Gamle Oslo og Bydel
Søndre Nordstrand), Bergen (Bydel Laksevåg),
Drammen, Haugesund og Karmøy (Kopervik).
Hovedmålet med tiltaket er å inkludere barn,
ungdom og barnefamilier berørt av
fattigdomsproblemer i positive ferie- og
helgetilbud. Deltagere er selv er med på å
utforme og gi innhold til aktivitetene. Det vil bli
arrangere ferieleirer, aktivitetsuker, kurs og
"åpent hus". Tiltaket inneholder også
arbeidstrening for ungdom, det vil bli etablert et
"SommerCrew" hvor ungdom skal bidra i å lede
ulike aktiviteter.
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Norges KFUK-KFUM

KFUK-KFUM
Deltakerfond

Norges KFUK-KFUM
Speidere

Deltakerfond

Norges Musikkorps
Forbund

FERIEPULSE

Innvilget Oppsummering
200 000 Målsettingen med tiltaket er å bidra til at barn og
ungdom som er berørt av fattigdom ikke må
avstå fra å delta på leir, festivaler eller kurs på
grunn av økonomi. Tiltaket samarbeider med
asylmottak, lokale menigheter, bofellesskap,
kommuner, helsestasjoner og andre som er i
kontakt med lavinntektsfamilier.

80 000 Norges KFUK-KFUM Speidere ønsker å opprette
et deltakerfond for å gi enda flere mulighet å
delta på speideraktiviteter. Økonomisk status skal
ikke være en terskel for å delta på turer, kurs og
arrangementer. Deltakerfondet skal være et
tilbud foreldre og speiderledere kan henvende
seg til da det finnes barn og ungdommer som
trenger støtte for deltakelse på arrangementer i
regi av speideren.

500 000 FeriePULSE er lavterskeltilbud fra Norges
Musikkorps Forbund (NMF) i ulike ferier i Molde,
Oslo og Bergen. Barn og unge i alderen 7-18 år
med og uten korpsbakgrunn blir invitert til å være
med på en ferieuke fylt med musikk, mestring,
tilhørighet og trivsel. Tilbudet retter seg spesielt
mot familier som lever under vedvarende
lavinntekt eller har språklig minoritetsbakgrunn.
Målet er å synliggjøre korps som en livslang
aktivitet som passer for alle uavhengig av
sosioøkonomisk bakgrunn, gjennom et
mangfoldig kunstnerisk uttrykk og en bred
målgruppe. Tilbudet vil omfatte transport,
måltider, musikk- og danseaktiviteter på dagtid i
skoleferien, og et fyrverkeri av en
avslutningskonsert. Barn og familier vil også få
tilbud om å begynne i sitt lokale skolekorps etter
at ferieuken er over.
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Norges Røde Kors

Røde Kors Ferie for
alle

Norges Røde Kors

Sommerleir for
ungdom

Innvilget Oppsummering
31 078 400 Ferie for alle handler om å inkludere barn i
lavinntektsfamilier, dempe konsekvensen av det
å vokse opp i fattigdom og gi barnefamilier som
ellers ikke har råd til å reise på ferie mulighet til å
oppleve gode ferieminner sammen med hele
familien. Tilbudet er landsomfattende og
arrangeres i alle skolens ferier. Familier fra alle
landets kommuner har mulighet til å søke om
ferie. Røde Kors samarbeider med ansatte i
kommunen for å sikre at det er familier med
størst behov som får tilbud om ferie.

300 000 Sommerleir for ungdom er et organisert
ferietilbud for 30 ungdommer bosatt i Akershus i
alderen 13-17 år som lever i økonomisk og/ eller
sosialt sårbare situasjoner. Tiltaket retter seg mot
ungdom som ikke har tilbud om tilsvarende
sommerferieaktivitet. I tillegg vil det være en
andel deltakere utenom målgruppen med på leir.
Gjennom varierte aktiviteter, sosialt samvær og
gode ferieopplevelser, søker Røde Kors å gi
ungdom mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter,
oppleve mestring, og danne vennskap på tvers
av sosial, kulturell og annen bakgrunn.
Sommerleiren holdes på Heia Merket, Valdres,
24.-29. juni 2019. Akershus Røde Kors
gjennomfører leiren ved hjelp av 15 frivillige og 2
ansatte. Deltakere rekrutteres gjennom
kommunale etater i Akershus og andre relevante
instanser.
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Norges Røde Kors

YaP (Young and
prepared)

200 000 Ferieaktivitet for målgruppen. Første opphold blir
arrangert i uke 30 på Bøkevangen aktivitetsgård i
Halden. Deretter vil søker ta med seg en gruppe
med ungdommer på et opphold i Latvia i uke 32.
Det siste oppholdet blir arrangert i høstferien kun
for norske ungdommer. Gruppe fra Norge vil
bestå av 15-20 ungdom som reiser sammen med
8 til 10 Røde Kors frivillige. Tilsvarende vil
gruppen fra Latvia bestå av 15-20 ungdommer
som reiser sammen med 8 til 10 frivillige.
Oppholdene, transporten og alle aktiviteter er
gratis for ungdommen og for hjelpeapparatet, og
det legges vekt på friluftsaktiviteter hvor
ungdommen får prøve ulike utfordrende og
morsomme aktiviteter sammen med frivillige.
Aktivitetene blir godt tilpasset mestringsnivået til
ungdommen.

NORGES
SEILFORBUND

Sommerseilskoler
for alle III

120 000 Målsettingen med tiltaket er å tilby 100 barn
gratis plass på sommerseilskoler. Hvert år
arrangerer rundt 60 seilforeninger langs hele
kysten sommerseilskoler. Her møtes barn i en
uke av gangen til lek på vannet, opplæring i
seiling og naturglede. Tiltaket samarbeide med
kommuner og lokale frivillige organisasjoner
vedrørende rekruttering av målgruppen.

Norsk Luthersk
Misjonssamband Ung

Leir- og
arrangementsstøtte

100 000 NLM ung søker om midler til å kunne gi barn og
unge med vanskeligstilt økonomisk bakgrunn
mulighet til å delta på leirer og andre
arrangementer. De ønsker å tilby dekket
deltakeravgift og reise for barn og unge i
målgruppen, samt eventuell
familie/tolk/assistanse.

NORSKE KVINNERS
SANITETSFORENING

Sisterhood i
Sanitetens hus

400 000 N.K.S., Norges største kvinneorganisasjon
fullførte i 2018 prosjektet «Sisterhood i
Sanitetens hus» i samarbeid med Sisterhood
Norge, Bydel Frogner og med støtte fra Bufdir.
De opplever stor pågang fra lokalforeninger som
ønsker å starte opp Sisterhood og med midler via
Bufdir vil de muliggjøre en nasjonal koordinering
av tilbudet slik at jenter landet rundt kan etablere
nye nettverk og vennskapsrelasjoner.
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ORGANISASJONEN
ATROP STØTTE &
ETTERVERNSENTER

Hjerterom - Barnog ungdomsarbeid

450 000 Formål med tiltaket er å gå barn, ungdom og
deres familie gode fritids- og ferie opplevelser.
Tiltaket inneholder et årshjul med varierte
aktiviteter, blant annet ferie- og helgeturer i
skolens ferier, dagsturer, faste aktiviteter en gang
i måneden og påske- og juleverksted. Foreningen
samarbeider med flere kommuner i Agder om
rekruttering av målgruppen.

ORGANISASJONEN
MOT OFFENTLIG
DISKRIMINERING

kulturarv og natur
som ressurs til
læring og utvikling

350 000 Ferieaktivitet i sommer- og høstferie. En ukes
sommerleir i Alta for 50 ungdommer fra Oslo,
Asker, Alta og Tromsø. Her skal det være fokus
på kunst- og natur i programmet. Foreldregruppe
inviteres også med for å arbeide med utvalgte
problemstillinger. I høstferien inviteres det til 3dagers kreativt verksted i Oslo og i Asker.
Gjennom sommer- og høstleir skal deltakerne bli
robuste og bedre rustet til å håndtere fattigdom i
hjemme, marginalisering og utestenging.

Organisasjonen Voksne
for barn

Det handler om
livet! - Et tiltak for
mestring og mening
for unge som lever i
relativ fattigdom

650 000 Tiltaket retter seg spesielt til unge pårørende, og
til ungdom som har kommet som flyktninger til
Norge. Hensikten er å gi de unge mulighet til å
delta i meningsfull aktivitet, øke det sosiale
nettverket og å jobbe med temaer som gir
mestring, fremmer god psykisk helse og gir
verktøy for å bedre kunne møte hverdagslivets
utfordringer. I prosjektperioden inviteres unge i
målgruppen til lokale gruppetilbud, med
aktiviteter 1-2 ganger pr. måned, i 4 kommuner.
Aktivitetene blir organisert og gjennomført av
Voksne for Barns frivillige lokalt. Alle aktiviteter
planlegges sammen med ungdommene, med
utgangspunkt i deres ønsker og behov.
Ungdommene og de frivillige fra de 4
kommunene inviteres også til to nasjonale
samlinger, for å utveksle erfaringer og jobbe med
temaer som opptar dem.
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Redd Barna

Rett på fritida.
Inkluderende
aktiviteter.

3 500 000 Tiltaket vil skape trygge og inkluderende
fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier over
hele landet. Med frivilligheten som vårt fremste
virkemiddel, vil tiltaket legge til rette for at barn og
unge kan delta på ulike arenaer i sine respektive
lokalsamfunn. Dette vil se litt forskjellige ut i de
ulike byene der våre frivillige er tilstede, men alle
aktiviteter har et grunnleggende mål om å bidra til
inkludering og deltakelse for barn som av ulike
årsaker er berørt av fattigdomsproblematikk.

SCENEVERFTET

Musikalen i Vågan

200 000 Sceneverftet skal gi ungdom muligheten til å
utvikle ferdigheter i sceneproduksjon både på og
bak scenen. De skal få muligheten til å lære et
håndverk som kan gi en inngangsbillett til
arbeidslivet, knytte nye kontakter med voksne og
andre ungdommer og være en del av et kreativt
miljø. Sceneverftet ønsker at "Musikalen i Vågan"
skal være et lavterskeltilbud der det samarbeides
med skole, familieenheten, NAV og lokale
aktører, skaper gode utviklingsarenaer for de
som ønsker og trenger det.

Skjærgårds LIVE

Festival for alle

120 000 Tiltaket innebærer at barn og unge fra
lavinntektsfamilier skal få delta på festivaler og
leirer på lik linje med andre. Her får de oppleve
musikk, kultur, lek, friluftsliv og aktiviteter i
rammen av trygge, rusfrie festivaler. Tiltaket
gjelder deltakelse på nasjonale arrangementer
arrangert av Skjærgårds LIVE sentralt og lokale
arrangementer som lokallag står ansvarlig for, i
hele landet, hele året.

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I DRAMMEN

Camp Killingen

517 000 Feriekoloni i sommermånedene på Killingen for
alle barn som ønsker det, men spesielt tilrettelagt
for barn fra familier med lav inntekt. Det vil bli
gjennomført tre perioder á 5 dager for barn i
barneskolealder, to perioder á 5 dager for
ungdom i ungdomsskolealder og én periode for
barn tilknyttet Kirkens Bymisjons egne tiltak, samt
to familiehelger ila året. Feriekoloni-uke har
følgende aktiviteter: Seiling, fisking, roing,
padling, sjøvett, mestring i vann, svømming,
overnatting i lavvo, ballspill, og skogsturer.
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STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I DRAMMEN

FRI barn og familie
(følgetjeneste og
chat)

9 000 000 FRI (barn og familie) ønsker å gi barn av innsatte
og barn av deltakere tilknyttet avdelingen god
støtte, heve barns kunnskap om fengsel, og
hvordan håndtere foreldrenes
soning/behandling/ettervern for å gi gode verktøy
som bidrar til å dempe barns bekymring og
usikkerhet. Det legges til rette for kontakt og
relasjonsarbeid med familiene der relasjonen er
til barnets beste, tilrettelegge for kontakt og
samvær der dette er til barnets beste, tilby felles
aktiviteter, veiledning og samtaler. Tiltaket
inneholder blant annet varierte familieaktiviteter
og familieturer, chat-tjeneste for barn, foreldreog familiesamtaler, følgetjeneste m.m.

Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Rogaland

Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Rogaland,
Ventilene

800 000 Ventilene er en virksomhet i stiftelsen Kirkens
Bymisjon Rogaland. Målgruppen er barn og unge
som lever under fattigdomsgrensen, barn som
vokser opp med rusavhengige foreldre, psykisk
syke foreldre eller lignende. Ventilene holder til
på Viste Strandhotell på Randaberg, men tilbudet
er for barn og unge over hele lande. Ventilene
tilbyr 34 helgetilbud med overnatting, 6 uker
sommerleirer, 2 vinterleier og 2 høstleirer. I tillegg
inneholder tiltaket tilbud om leksegrupper, turer
på tvers av generasjoner og arbeidstrening.
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STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON VESTFOLD

FRI barn og familie

2 010 000 Målet for FRI Barn og Familie er at straffen av
foreldre i så liten grad som mulig skal ramme
barn sine oppvekstsvilkår og livskvalitet. Tilbudet
tilrettelegge for at barn av innsatte og
straffedømte kan delta i fritidsaktiviteter på lik
linje med andre barn på tross av at familiens
økonomiske situasjon er vedvarende svekket av
fengslingen til foreldre.
Straffedømte informeres om hva de selv kan
gjøre for å ivareta en god relasjon til sine barn og
pårørende mens de selv er i straffegjennomføring
og etterpå.
Det tilrettelegges for at barn og pårørende av
straffedømte i Vestfold skal kunne ivareta en så
god kontakt som mulig med sin straffedømte mor
eller far innenfor de rammer kriminalomsorgen
setter. Det tilrettelegges for at barn kan delta
sammen med sine foreldre ved Fritidshuset i
Tønsberg, det er tilbud om varierte
fritidsaktiviteter. Det er tilbud om pappakurs,
mammakurs, foreldre- og familiesamtaler og
tilrettelagt samvær.

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON VESTFOLD

Fritidshuset

5 230 000 Fritidshuset skal bidra til at barn i målgruppa blir
inkludert og gis mulighet til å delta i ferie- og
fritidsaktiviteter de ellers ikke har mulighet til.
Tilbudet i Tønsberg er åpent tre
ettermiddager/kvelder i uka, der barn og deres
foreldre spiser middag sammen og
deltar/gjennomfører ulike aktiviteter. I tillegg
arrangerer Fritidshuset tur hver søndag, tilbyr
ulike aktiviteter i ferier, gjennomfører
julearrangement, bidrar og bidrar til at barn og
foreldre opplever økt hverdagsmestring og
knytter nye sosiale nettverk.
Fritidshuset i Tønsberg vil i 2019 utvide og ta i
bruk ytterligere lokaler (Træleborg skole), i tillegg
vil tilbudet bli utvidet til Sandefjord eller
Holmestrand.

STIFTELSEN
SKJÆRGÅRDSGOSPEL

Skjærgårds for alle

150 000 "Skjærgårds for alle" skal gi barn og ungdom
berørt av fattigdomsproblemer mulighet til å delta
på Skjærgårdsgospels festivaler på lik linje med
sine venner. Målgruppen er barn og unge i
alderen 7-25, uavhengig av bakgrunn.
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STIFTELSEN UTAFOR
INNAFOR

Stiftelsen Utafor
Innafor - fritid og
aktivitetssentralen

200 000 Målsettingen med tiltaket er og har vært å
fremstå som et lavterskeltilbud for
lavinntektsfamilier slik at barn og ungdommer kan
delta i alminnelige sport- og fritidsaktiviteter med
det utstyret som kreves. Gjennom de siste årene
har tiltaket blitt godt kjent både på skoler og i
andre kommunale tjenester, noe som medfører at
man når målgruppen og at de rette barna og
ungdommene får hjelp.

Ung Kirkesang

Sommerleir for alle

200 000 ”Sommerleir for alle” søker om midlar til dekking
av reise og opphald for ca 75 deltakarar ved 3
sommerleir-arrangement i regi av Ung kirkesang.
Deltakarar eller medlemslaget deira kan søke
midlar til dekking av reise og opphald.

UNG NORGE

Like muligheter for
alle barn

500 000 Tiltaket består av ulike kostnadsfrie (lavterskel)
aktiviteter for barnevernsbarn/unge og barn/unge
som lever i lavinntektsfamilier i regi av UngNorge
Oslo, Bergen og Sandefjord. Alt er gratis for
brukerne og det kreves aldri egenandeler. I
sommerhalvåret vil hovedaktivitetene være med
båt og sjø. Kursene vil foregå på sen høst og
vinter. Aktivitetene skal bidra til å gi en bedre
hverdag, inkludere deltagerne i et miljø som de
kan fortsette å være en del av.

WAYBACK BERGEN STIFTELSEN LIVET
ETTER SONING

Camp Herdla

120 000 Wayback skal arrangere leir fra 24. – 28. juni
2019 for barn og ungdom med foreldre som sitter
i fengsel eller som nylig har blitt løslatt fra
fengsel. Campen er lagt til Herdla (ca 45
minutters kjøring fra Bergen sentrum).
Målsetningen er å sørge for at en målgruppe som
ofte faller utenfor samfunnets ordinære tilbud blir
inkludert i sunne og aktive miljøer. De tilbys et
rikholdig og spennende aktivitetstilbud:
kajakkpadling, Via Ferrata, havrafting, fisketur,
paintball og snorkling/fridykking.
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