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Norges Røde Kors

Blå Kors Norge

IOGT i Norge

Ferie for alle

Målsetningen med tiltaket er å tilby
barn fra familier med svak økonomi
mulighet til å reise på ferie sammen
med sine foreldre på lik linje med
jevnaldrende uavhengig av
foreldrenes økonomiske situasjon.
Tiltaket innebærer ferieopphold i alle
skolens ferier i alle landets fylker.
Mange av oppholdene blir avholdt på
Røde Kors' egne sentre, men det er
også arrangert turer til andre
feriesenter i Norge, Sverige og
Danmark. Eksempler på aktiviteter
inkluderer aking, snøhulegraving,
riding, svømming og fisking. Det blir
også arrangert jule- og nyttårsfeiring
sammen med andre familier i samme
livssituasjon.

15 600 000

Barnas Stasjon

Målsetningen med tiltaket er å gi
familier gode mestringsarenaer, felles
erfaringer, positive opplevelser og
samhørighet. Tiltaket innebærer
sosiale arenaer og møteplasser med
individuelt tilpasset oppfølging. Det
inkluderer gruppetilbud blant annet
for gravide og fedre. Tiltaket
innebærer også aktiviteter og
ferieturer som en viktig del av tilbudet
for å bidra til felleskap og mestring.

14 000 000

Enestående familier

Målsetningen med tiltaket er å bidra
til å dempe fattigdomsproblemer
blant barn og unge og deres familier,
og bedre deres mulighet for
deltagelse og medvirkning på ulike
sosiale arenaer sammen med sine
voksne uavhengig av de voksnes
økonomi og sosiale situasjon. Tiltaket
innebærer en rekke aktiviteter
innenfor 12-14 grupper landet over. I
landet sett over ett vil det blir avholdt
rundt 325 aktiviteter av ulike slag.

3 000 000
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Blå Kors Norge

Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Drammen

MOT

Ferie/fritid og
aktivitetstilbud for
familier på Barnas
Stasjon

Målsetningen med tiltaket er å gi
familier gode mestringsarenaer, få
gode felles minner og samhørighet
gjennom fritidsaktiviteter, friluftsliv og
ferieturer, og derigjennom sikre at
barn så langt det er mulig vokser opp i
eget hjem og i eget nærmiljø. Tiltaket
innebærer å bruke nærmiljø, skog og
mark, sjøen og fjellet samt kulturelle
arenaer for samspill og samhandling
mellom barn og foreldre, og det blir
arrangert ulike ferieturer med
familiene. De blir fulgt systematisk
opp også gjennom oppholdene.

2 200 000

FRIs familie -og
nettverksarbeid

Målsetningen med tiltaket er å gi barn
av innsatte i fengsel direkte eller
indirekte bedringer i livskvalitet
gjennom at innsatte får hjelp og støtte
til å gjenoppta kontakt med barn og
familie. Tiltaket innebærer blant
annet turer og aktiviteter for hele
familien, samt tilrettelagt samvær. FRI
har et barneperspektiv i alt sitt arbeid
og har som mål at negative handlinger
ikke skal gå i arv.

2 500 000

MOT som
kulturbygginsverktøy:
MOT i
Ungdomsskolen og
MOT i Videregående

Målsetningen med tiltaket er å bygge
inkluderende kulturer som sørger for
at ingen faller utenfor, men kommer
seg gjennom ungdomstiden med en
følelse av egenverd og tilhørighet.
Tiltaket innebærer systematisk arbeid
innen forskningsbasert kunnskap for å
forebygge psykiske helseplager og
styrke hver enkelt ungdoms
robusthet. Arbeidet forankres i mål i
læreplanen. I metoden brukes blant
annet øvelser, gruppeoppgaver og
rollespill.

2 000 000
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Barnefattigdom som
For Fangers Pårørende konsekvens av
(FFP)
foreldres fengsling

Kjør for livet

Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Rogaland Ventilene

Målsetningen med tiltaket er å
motvirke de negative konsekvensene
det har for barn at et familiemedlem
fengsles. Barn og unge skal tilbys en
alternativ mestringsarena der de kan
møte andre i lignende situasjon, noe
som motvirker sosial isolasjon og
fremmer psykisk helse og trivsel.
Tiltaket innebærer ulike aktiviteter og
feriearrangementer for målgruppen.
Det er også et spesielt fokus på å
rekruttere barn og unge med
minoritetsbakgrunn.

1 100 000

Drive for life

Målsetningen med tiltaket er å
inkludere enslige mindreårige
asylsøkere med innvilget opphold i 10
kommuner. Disse ungdommene
benytter seg i liten grad av
eksisterende fritidstilbud. Drive for
Life skal være et verktøy for
integrering og for å hindre
institusjonsplasseringer. Det blir gitt
tett individuell oppfølging av
deltagerne, og prosjektet skal være en
bro mellom tiden i asylmottak og inn
til en trygg tilværelse i et
lokalsamfunn.

700 000

Ventilene

Målsetningen med tiltaket er å gi et
helge- og ferietilbud til unge
pårørende i alderen 6-23 år.
Deltagerne lever eller har levd med
foreldre eller søsken som blant annet
er rusmiddelavhengige, har psykiske
lidelser eller lever under
fattigdomsgrensen. Tiltaket innebærer
et lavterskeltilbud i form av ulike leire,
og det blir lagt vekt på tilpassede
tilbud og omsorg for deltagerne, med
fokus på mestring, ros og
oppmuntring.

700 000
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Redd Barna

Organisasjonen
Voksne for Barn

Frelsesarmeen

En god nabo - Frivillig
aktivitet for barn
med asyl- og
flyktning bakgrunn

Målsetningen med tiltaket er at nylig
bosatte flyktningbarn og familier raskt
skal bli kjent med mulighetene i sitt
nye nærmiljø, og at barna kommer i
gang med organiserte fritidsaktiviteter
og opparbeider seg trygge og gode
nettverk. Tiltaket innebærer at team
av frivillige får ansvar for å følge opp
en nylig bosatt familie og bidra til at
barna blir kjent med og trygge på det
nye nærmiljøet slik at de kommer
raskt i gang med ønskede aktiviteter.
Hver familie følges opp i inntil 12
måneder.

720 000

Inkludering og
tilhørighet

Målsetningen med tiltaket er å
redusere konsekvensene av fattigdom
blant barn og ungdom med flyktningeller innvandrerbakgrunn, samt
fremme og styrke den psykiske helsen
med fokus på inkludering og
tilhørighet. Tiltaket innebærer blant
annet å invitere flyktningbarn og ungdom til å delta på fritids- og
ferieaktiviteter, rekruttere og veilede
unge frivillige i kommunene som kan
fungere som brobyggere og etablere
kontakt med relevante kommunale
samarbeidspartnere.

600 000

Ferietilbud for
barnefamilier 2016

Målsetningen med tiltaket er å gi
familier som lever i en presset
situasjon enten sosial eller økonomisk
en ukes ferie sammen. Det lar
familiene tilbringe tid uten stress som
hverdagen ellers byr på, og at de kan
få "ladet batteriene" for resten av
året. Tiltaket innebærer tre uker med
familieferie på Frelsesarmeens
folkehøyskole og ressurssenter. Der
kan familiene velge å delta på
aktiviteter som tilbys, eller bruke
tiden på egen hånd. Eksempler på
aktiviteter er blant annet tur til
Tusenfryd, bading og lekerom.

600 000
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Blå Kors Norge

Aktivitet, hjem og
opplæring

Målsetningen med tiltaket er å gi
ungdom berørt av
fattigdomsproblematikk et
fritidstilbud der de kan oppleve
mestring, medvirkning, integrering,
fellesskap og øke sin kompetanse.
Tiltaket innebærer etablering eller
videreutvikling av møteplasser som
tilbyr spennende fysiske aktiviteter
med fokus på bedret psykisk helse,
autonomi og mestring.
Ungdomslokalene skal ha utfordring
og innhold som minner om et hjem,
og ungdommene skal kunne trekke
seg tilbake, få mat og samtaler. Det vil
være fokus på omsorg, trygghet, sosial
trening og gruppetilhørighet.
Eksempler på aktiviteter kan være
klatring, dans og skiaktiviteter.

600 000

KIA

Krafttak for gode
barndomsminner

Målsetningen med tiltaket er å tilby
kultur- og fritidstilbud til
innvandrerfamilier med store
økonomiske utfordringer og møte
dem med et likeverdig tilbud som
fremmer inkludering i samfunnet for
familie, ungdom og barn på et tidlig
stadium. Det blir blant annet leid et
leirsted eller hytte som er tilrettelagt
for aktiviteter som fotball og padling.
Det skal også tilbys et møtested rundt
sang, musikk og håndverk med fokus
på språk, integrering og
nettverksbygging.
Målsetningen med tiltaket er å gi unge
i familier med dårlig råd muligheten til
å bestemme selv hva de vil fylle
fritiden med av kulturelle, akademiske
og sportslige opplevelser. De blir
deretter invitert til å dele erfaringer
med å delta og å vurdere aktivitetene.
Tiltaket innebærer at unge som vokser
opp i familier med dårlig råd, inviteres
til å foreslå aktiviteter. Deretter legger
Forandringsfabrikken til rette for at
ca. 400 unge i alderen 12-20 år
inviteres til ulike opplevelser de
sjelden eller aldri har hatt før slik at de
kjenner mestring gjennom ferie- og
fritidsaktiviteter.

590 000

Forandringsfabrikken
stiftelse

Aktivitet som
forandrer

500 000
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Agenda X /
Antirasistisk Senter

Blå Kors Norge

Kultursenteret Sisa

Sommerleir 2016

Målsetningen med tiltaket er å tilby
utviklende ferieaktiviteter, skape
alternative mestringsarenaer, skape
en trygg møteplass for ungdom og
motvirke fattigdomsproblematikk i et
langtidsperspektiv gjennom å gi
opplæring og erfaring som kan brukes
senere. Tiltaket innebærer en
sommerleir for om lag hundre
ungdommer. Det blir arrangert ulike
workshops der deltagerne kan få
skape noe og utfolde seg, i tillegg blir
det ulike aktiviteter på leiren, som vil
ha et tema som velges på et allmøte.

500 000

Blå Kors Ferier

Målsetningen med tiltaket er at
sårbare familier skal få gode,
inkluderende ferie- og
fritidsopplevelser og la dem få
oppleve en ferie med inkluderende
fellesskap hvor de møter andre i
tilsvarende livssituasjoner. Feriene
gjennomføres stort sett i
sommerferien, men det blir også
gjennomført aktiviteter og turer i
påsken og på høsten. Tiltaket
innebærer sommerferieuker på
Sørlandet med ulike utflukter,
aktiviteter og samlinger. Det blir også
gjennomført helgeferier for familier
med større barn, der det ikke er
behov for ledere.

400 000

Alle skal med

Målsetningen med tiltaket er både å
skape et tilbud selv, men også å
engasjere andre bruker og frivillige
organisasjoner, til å invitere barn av
lavinntektsfamilier til å delta i sine
aktiviteter. Det vil bli tilbudt utlån av
utstyr som er nødvendig for å kunne
gjennomføre aktiviteter. Tiltaket
innebærer utarbeidelse av et årshjul
med aktiviteter og være en pådriver
for aktiviteter i alle kommunene, som
ski- og fisketurer, soppturer og
ferieleir for barn og unge. Det vil også
bli arrangert sosiale kvelder og ulike
kurs.

300 000
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Multikulturelt Initiativ
og Ressursnettverk

Arbeiderbevegelsens
Rus og Sosialpolitiske
Forbund

Frelsesarmeen

Fattigdom og
mestring

Målsetningen med tiltaket er å
involvere og myndiggjøre barn og
ungdommer slik at de deltar i
fritidsaktiviteter og blir aktive i det
norske samfunnet. Tiltaket skal gjøre
at innvandrerfamilier på
fattigdomsgrensen kan delta på
aktiviteter de vanligvis ikke har råd til,
samtidig som familien får kunnskap og
erfaring i å organisere aktiviteter på
egenhånd. Tiltaket innebærer dels å
aktivisere barn og ungdommer i faste
ukentlige aktiviteter, og dels å
arrangere ferietilbud.

300 000

Barnas Ferieklubb

Målsetningen med tiltaket er å gi et
tilbud til barn og unge som trenger en
ferieopplevelse. I år gjelder tilbudet
også enslige forsørgere med barn. Det
skal arrangeres fire ulike leire samt et
tilbud for enslige forsørgere med
barn, slik at totalt 80-90 personer kan
få et tilbud. På alle leirene blir det
friluftsaktiviteter, lek, bading og
utflukter. Alle ledere gjennomgår
grundig opplæring.

300 000

Familieverksted

Målsetningen med tiltaket er å gi
familier i en vanskelig situasjon
mulighet til å se sine muligheter, få
styrket sitt nettverk og bli en del av et
miljø som bidrar til vekst og økt
deltagelse for både voksne og barn.
Tiltaket innebærer et felles måltid for
hele familien, gruppeaktiviteter og en
samlingsstund med andakt til slutt.

300 000
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Aktiv Seilas

Vadsø atletklubb

Norges KFUK-KFUM

Vind i Segla - ungdom Målsetningen med tiltaket er å gi
med kurs for
ungdom positive og motiverende
vaksenlivet
mestringsopplevelser innen trygge
sosiale rammer i maritime omgivelser.
All ungdom skal kunne delta,
uavhengig av familiens økonomi, og
prosjektet vil bidra til læring om
kulturarv, gi praktisk mestring, fysisk
aktivitet og gruppetilhørighet. Tiltaket
innebærer at rundt 12 ungdommer
kan søke om å delta på minst 3
samlinger om bord på seilskuten
Seladon, der får lære seg praktiske
ferdigheter og oppleve personlig
utvikling gjennom ulike aktiviteter og
samarbeid.

300 000

Drømmer i Varanger

Målsetningen med tiltaket er å utvide
aktivitetene til også å inkludere
nabokommunene. Tiltaket innebærer
ulike aktiviteter som skal bidra til at
familiene til deltagerne blir kjent med
sitt nærmiljø og knytter
vennskapsbånd på tvers av
kommunegrensene. Eksempler på
aktiviteter inkluderer klatring, åpen
dag, kulturturer og vinteraktiviteter.

300 000

Rom For Alle

Målsetningen med tiltaket er å gi barn
og ungdom fra fattige familier en
positiv sommeropplevelse på leir,
lokal tilhørighet i ukentlige kultur- og
fritidsaktiviteter, og mulighet til å
delta på alternative mestringsarenaer
sammen med jevnaldrende i et
tverrkirkelig, kristent fellesskap.
Tiltaket innebærer dels å finansiere
deltagelse til barn og unge fra fattige
familier på en nasjonal eller lokal leir
eller festival, dels å samarbeide med
asylmottak, kommuner, menigheter
og helsestasjoner for å integrere
ungdom der i eksisterende tilbud, og
dels å opprette aktivitetshus i Oslo og
Haugesund.

350 000
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Mennesker i Fokus

Stiftelsen Utafor
Innafor

Organisasjonen
ATROP Støtte &
Ettervernsenter

Fremme
innvandrerbarn og
ungdoms integrering
gjennom deltagelse
på friluftsarenaer

Målsetningen med tiltaket er å gi
barn, unge og deres familier med
innvandrerbakgrunn, og som er berørt
av fattigdomsproblematikk,
muligheter til å delta i ferie- og
fritidsaktiviteter og dermed bidra til
økt integrering det norske samfunnet.
Friluftsaktiviteter er viktig i denne
sammenhengen, og det skal
arrangeres ulike friluftsopplevelser og
gis opplæring i hvordan man bruker
naturen og friluftslivet.

250 000

Sport og
fritidssentralen,
Hamar og Ringsaker

Målsetningen med tiltaket er å
utjevne barn og unges økonomiske
forutsetninger og dermed minimere
de sosiale utfordringene som
anstrengt økonomi innebærer.
Tiltaket innebærer videreføringen av
en sports- og fritidssentral for barn og
unge i tre kommuner, Hamar,
Ringsaker og Løten. Det skal kjøpes
inn ulike typer utstyr, som ski, skøyter,
kanoer, sykler og turutstyr.

250 000

Hjerterom

Målsetningen med tiltaket er å bidra
til at risikoutsatt barn og unge som
vokser opp i dysfunksjonelle og sosialt
fattige hjem, skal få oppleve gode og
trygge relasjoner med barn, unge og
voksne i samme situasjon, legge til
rette for aktiviteter og
nettverksbygging samt bidra til at
barn og unge får økt mestringsfølelse
og bedre selvfølelse. Tiltaket
innebærer blant annet aktiviteter og
turer som deltagerne på grunn av sin
familiesituasjon tidligere ikke har hatt
råd eller anledning til å være med på,
slik som helgeturer og kinoturer.

200 000
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Solhaug
Rusforebyggingssenter

Telemark Røde Kors

Hjertelyst

Opplevelser for livet

Barnas Røde Kors

Hjertelyst aktivitetsplan

Målsetningen med tiltaket er å gi flere
tilgang til å delta på ferie- og
fritidsaktiviteter, særlig de gruppene
som ikke er med på andre turer og
aktiviteter på grunn av ressurssvake
foreldre, lav sosial "status" eller
økonomisk situasjon. Tiltaket
innebærer subsidiering av aktivitetsog opplevelsesleirer for målgruppen
og innkjøp av utstyr som kan brukes
både under leiroppholdet og i fritiden.
Eksempler på aktiviteter er
kanopadling, klatring og zipline.
Målsetningen med tiltaket er å gi alle
barn muligheten til å vokse opp i
trygge fellesskap der den enkelte
utvikler gode holdninger, verdier og
levesett, samt å forebygge langsiktige
helsemessige og psykososiale
problemer hos barn som kan følge av
blant annet mobbing, svak
familieøkonomi, lavt selvbilde,
ensomhet og overvekt. Tiltaket
innebærer positive fritidsopplevelser
sammen med trygge og engasjerte
voksne i form av både lek, skapende
aktiviteter, naturopplevelser og
friluftsliv. Det meste av aktivitetene
foregår utendørs, og deltagerne lærer
å bruke nærmiljøet på en trygg og
aktiv måte.

200 000

Målsetningen med tiltaket er å styrke
forutsetningene til barn av
aleneforeldre og la medlemmene bli
kjent med andre i samme situasjon.
De får et større nettverk og reduserer
dermed de psykososiale virkningene
av å være et barn i lavinntektsfamilie.
Barna får like muligheter som barn i
familier med sterkere økonomi,
bygger nettverk og får kvalitetstid
med familiene. Tiltaket innebærer
ulike aktiviteter og arrangementer
som ridekurs, hytteturer, tur til
badeland og flyving av småfly.

150 000

150 000
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Jeunesses Musicales
Norway

Telemark Røde Kors

Telemark Røde Kors

LOUD! Jentenes
bandleir

Målsetningen med tiltaket er å skape
en positiv og givende ferieopplevelse
innen trygge rammer der unge jenter
som ikke vanligvis har mulighet til det,
kan utforske ulike musikkinstrumenter
og sjangre, samt gi deltagerne
mestringsfølelse og kulturelle
opplevelser. Tiltaket innebærer å
arrangere en bandleir for jenter der
deltagerne i løpet av en uke kan prøve
seg på ulike instrumenter, skrive låter,
øve, i tillegg til ulike workshops. Leiren
blir avholdt i to runder med 30-40
deltagere i hver runde.

150 000

Leksehjelp i Telemark Målsetningen med tiltaket er blant
annet å bidra til bedre skoleresultater,
trygge ungdommers oppvekstsvilkår
gjennom nøytral voksenkontakt og
forebygge frafall i videregående skole.
Tilbudet innebærer leksehjelp på alle
nivåer 6 steder i kommunen. Det vil
også bli servert mat.

130 000

Flexid - Flexibel
identitet

130 000

Målsetningen med tiltaket er å gi
krysskulturelle ungdommer i alderen
14-18 år en trygg sosial arena for
læring kombinert med fysisk aktivitet
der de kan unngå
"forventningsklemma", få økt
livskvalitet, mestringsfølelse og
tilhørighet. Tiltaket innebærer et kurs
med jevnlige møter over to år, og
deltagerne får avsluttende kursbevis
etter hvert år. Kurset innebærer
undervisning og aktiviteter der
refleksjon, deltagelse og relasjoner er
viktige elementer.
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Akershus Røde Kors

Buskerud Røde Kors

Foreningen spor

Sommerleir for
ungdom

Målsetningen med tiltaket er å tilby
ungdom i Akershus som lever i sosial
og økonomisk utsatthet, gode
ferieopplevelser. Tiltaket retter seg
spesielt mot ungdom som mangler
tilsvarende tilbud og ikke har tilgang
til etablerte fritidsaktiviteter. Tiltaket
innebærer å arrangere en sommerleir
spesielt for ungdom som sliter med
fattigdomsproblematikk, men også
andre ungdommer skal inkluderes.
Programmet inneholder ulike
aktiviteter som sykkelturer og
ekskursjoner.

BARK leiren Buskerud Målsetningen med tiltaket er å lage
god ferie- og friluftsopplevelser for
deltagerne og å bidra til god
mestringsfølelse. Tiltaket innebærer
sommerleir på fem dager, hvor det
blir ulike aktiviteter hver dag.
Aktivitetene omfatter blant annet
førstehjelp, kanopadling, bading og
spill.

Stoppested verden

120 000

100 000

Målsetningen med tiltaket er å legge
til rette for at barn og ungdom kan
delta i aktiviteter i samarbeid med
profesjonelle kunstnere, og være med
på aktiviteter som bidrar til
samhandling, mestring,
nettverksbygging og samhandling.
Tiltaket innebærer et samarbeid med
skoler og mottak for at barn og unge
kan delta i kunstprosjekter i forkant av
festivalen "Stoppested verden". De
ulike prosjektene skal koble ulike
miljøer opp mot hverandre. Det er
også et mål å aktivisere barn og unge
på mottak samt i vanskeligstilte
familier.

80 000
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A-larm bruker og
pårørende
organisasjon

Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Vestfold

Styrking av barn og
Målsetningen med tiltaket er å skape
unge gjennom A-larm gode og trygge arenaer for ungdom
Ungdomstjeneste
hvor de kan oppleve tilhørighet og få
anledning til å bruke sine ressurser og
kunnskap. Tiltaket innebærer faste
aktiviteter, helgeturer med og uten
familie, kurs, formidling av
erfaringskunnskap og etablering av
ungdomstjenesten, der ungdom får
anledning til å gjennomføre ulike
aktiviteter.
FRI

50 000

500 000
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