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Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av
barn i lavinntektsfamilier 2019
Enkelttiltak søkt gjennom kommuner
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Akershus

11

Asker
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

ASKER IDRETTSRÅD

BUA utlånssentraler og
BUA Aktiv i Asker

400 000

Asker kommune

Knutepunkt Borgen

ASKER SKIKLUBB

Støtte til jenter fra
lavinntektsfamilier for å
kunne delta i fotball
aktivitet i regi av Asker
Skiklubb - Fotball Kvinner
Sommerleir på Hudøy

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt med
tilskuddsordningens målgruppe (NAV,
politi, barnevern eller andre).
Fritidstiltak for barn og unge på Borgen i
Asker. Åpent mandag-torsdag hver uke,
samt 10 fredager i året.
Tiltaket gjelder støtte til jenter fra
lavinntektsfamilier slik at de kan delta i
fotballaktivitet som krever betaling av
foreldrene, og skaffe seg treningstøy - på
linje med andre barn.
Ung Kultur Asker ønsker å gjennomføre
en ferieleir for 40 ungdommer i Asker fra
12 til 16. august på
Hudøy i 2019. Halvparten av plassene
holdes av til ungdommer som kommer fra
lavinntektsfamilier. Tilskuddet skal dekke
deres leiropphold.
Søker midler for å realisere FamilieHelgkonseptet. Dette er et tilbud til alle barn,
ungdom og deres familier i nabolaget
hver helg. Lørdager er det gratis film på
storskjerm med popkorn, og søndag
legges det opp til familievennlige
aktiviteter som LEGO, tegneverksted,
hinderbaner og spilldag. Ansetter ungdom
fra nærmiljøet til å være aktivitetsledere.
Sammen med en voksen mentor får de
ansvar for FamilieHelg.
To ulike aktivitetstiltak for barn og unge
ved NaKuHel. Vennegruppa - et
tilrettelagt fritidstilbud for barn og unge
hvor gruppa treffes ukentlig, samt 1 ukes
sommerleir- gratis ferietilbud for opptil 18
barn fordelt på 3 ulike uker. Kjernen i
begge tiltak er mestringsopplevelse og
glede gjennom varierte uteaktiviteter og
friluftsliv, innenfor rammen av trygge
sosiale fellesskap. Sunn mat og
tilberedelse av denne ute og inne, er
tema i begge tiltak. Totalt 25 barn fra
målgruppen vil ha glede av tiltakene, men
tilbudet vil også komme andre barn til
glede og nytte.

Asker kommune

ASKER KOMMUNE
SEKTOR KULTUR OG
FRITID

FamilieHelg

STIFTELSEN NAKUHEL
ASKER - LOKALT SENTER
FOR NATUR KULTUR OG
HELSE

Vennegruppa og
Sommerleir- inkluderende
aktivitetsfellesskap for
barn og unge ved
NaKuHel Asker

Tilskudd

500 000

62 200

100 000

300 000

80 000

Aurskog-Høland
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet AurskogHøland

Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og

260 000
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INN PÅ TUNET AKERSHUS
SA

Inn på tunet Akershus SA

trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp til
28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres i
samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.
Målsetningen med tiltaket er inkludering,
sosialisering og forebygging av
marginaliserte barn og unge i
lavinntekstfamilier. Tiltakene tar
utgangspunkt i gården som
aktivitetsarena med de ressurser som er
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet.
Målet er å gi deltakerne opplevelser og
mestringsfølelse, samt øve egenskaper
som utholdenhet, tålmodighet,
samarbeid, medfølelse og
gjennomføringsevne. Tilbudet vil være
åpent 5 dager i uken i skolens ferieuker,
samt familiehelger 8 søndager, og det vil
også være servering av et måltid. Det
skal opprettes samarbeid med
kommunale tjenester og frivillige lag og
foreninger for å kunne gi et variert tilbud
og for å rekruttere barn og unge i
målgruppen.

70 000

Bærum
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Bærum kommune

Bærum Vest - Aktiv fritid
2019

INNVANDRERRÅDET I
BÆRUM

INKLUDERING,
MESTRING OG
FRIVILLIGHET SOM
TIDLIG INNSATS

BESØKSSENTER
VÅTMARK OSLO

Aktivitetsdager på
Lilløyplassen

Målet med tiltaket er å styrke barn, unge
og deres familier i områder berørt av
fattigdomsproblematikk/ med stor andel
minoritetsspråklige, gjennom å gi dem
muligheten til å delta i kultur, friluft -og
ferieaktiviteter på lik linje med andre
familier.
Rådets mål er aktivt styrke foreningene
og deres medlemmer, for slik kunne
styrke barna. Ved å aktivt skape
møteplasser, trygge deres identitet som
norsk innvandrere og løfte ressursen og
styrken som ligger i det, parallelt som
man skaper mestring og tilhørighet til den
norske kulturen, nærmiljøet og
hverandre, ved å gi de anledning til på lik
linje som sine jevnaldrende til å få
mulighet til å ta del i aktiviteter.
Aktivitetsdager på Besøkssenter våtmark
Oslos avdeling på Lilløyplassen
(Fornebu, Bærum). Hver aktivitetsdag
har et tema, f. eks. "livet i fjæra",
fuglesangtur for barn, naturnærvær,
fuglekassesnekring,
flaggermuskassesnekring,
humlekassesnekring, småkrypdag,
sopptur, barnas våtmarksdag,
ringmerking og fugletitting. På
aktivitetsdagene skal barn og unge
komme med familiene sine, både de med
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Tilskudd
1 200 000

400 000

100 000

SJØHOLMEN AS

Kunsttilbud til barn i
lavinntektsfamilier:
Inkludering og mestring

BÆRUMS VERK OG
HAUGERIDRETTSFORENING

Idrettsleir i påsken 2019
og 2020

Bærum kommune

Etter skoletid på Rykkinn

fattigdomsproblemer og de som ikke har
det, og aktivitetene er gratis for alle.
Søker ønsker midler til å kunne invitere
barn i lavinntektsfamilier, både med
familien og alene, på søker sine
kulturtilbud.
BVHIF, Rykkin Frivilligsentral,
Zuccarellostiftelsen og Innvandrerrådet i
Bærum ønsker å arrangere en idrettsleir i
påsken 2019 og eller 2020 for barn og
unge som har behov for et fritidstilbud i
påskeferien. Målgruppen er barn og unge
fra familier med lav inntekt som normalt
ikke kan delta på denne typen aktiviteter.
Det er videre et mål om at noen vil
begynne med en ny idrett i etterkant av
leiren og søker ønsker å bidra til å finne
økonomiske stønadsordninger som gjør
dette mulig.
Etter skoletid på Rykkinn skal være et lett
tilgjengelig, uformelt og hyggelig
fritidstilbud i trygge rammer, for barn i
barneskolealder på Rykkinn og deres
foreldre. Målsettingen med tiltaket er å få
flere barn i barneskolealder på Rykkinn til
å delta i kultur- og fritidsaktiviteter etter
skoletid. Ved å bruke skolens lokaler og
området rundt skolen som utgangspunkt,
er det tryggere, mer tilgjengelig og lettere
for både barn og voksne å delta i
aktiviteter.

50 000

80 000

300 000

Eidsvoll
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

VÆR SÅ GOD
MATUTDELING

Kreativt senter for å
fremme av glede og talent
hos barn og ungdom

400 000

NORSK FOLKEMUSEUM

Høstferiedag i
Eidsvollsbygningen 2019

EIDSVOLL MUSIKKRÅD

Godt fritidsmiljø for barn
og unge.

Tiltaket handler om å lage en arena for
barn og ungdom som vokser opp i
lavinntekstfamilier slik at de også kan få
utfolde seg kreativt i et godt og trygt miljø
sammen med andre. Det skal tilbys ulike
kurs innenfor kunst og kultur og
deltakelse i ulike arrangementer.
"Høstferiedag i Eidsvollsbygningen" er et
tilbud som retter seg mot barn i alderen
10-13 år . Dette vil være et tilbud tirsdag,
onsdag og torsdag i høstferien
2019 (uke 40).
Tiltakene legger til rette for positive
fritidsaktiviteter for barn/unge. Tilbudet
inkluderer sosiale aktiviteter, lek og lære
å spille musikkinstrumenter i et sosialt og
aktivitetsstyrt fellesskap. Det medfører
samarbeid med frivillige lag og foreninger
og kommunale tjenester og har til hensikt
å rekruttere barn og unge i målgruppen.

39 000

87 000

Enebakk
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Enebakk kommune

Etter skoletid

"Etter skoletid" skal være et gratis tilbud
for barn og unge fra 5.- 7. trinn med
spesielt fokus på barn av
lavinntektsfamilier. Det skal gis et tilbud
med mat og aktiviteter en gang i uka.
Tiltaket skal samarbeide med

300 000
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interesseorganisasjoner og frivillige som
vil bidra med fagkompetanse på de ulike
aktivitetene. Tilbudet skal være variert og
bredt for å treffe flest mulig innenfor
målgruppen.

Fet
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Fet kommune

Sommeraktiviteter for
barn og ungdom 2019

Målet er et tilbud til barn og ungdom i
sommerferien med et variert og bredt
tilbud av aktiviteter. Det skal være gratis
for alle. Aktivitetene fordeles over to uker
i sommerferien. Tilbudet gjennomføres
gjennom et nært samarbeid mellom
forskjellige kommunale tjenester og
frivillige lag og foreninger.

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

INN PÅ TUNET AKERSHUS
SA

Inn på tunet Akershus SA

Målsetningen med tiltaket er
sosialisering og forebygging av
marginaliserte barn og unge i
lavinntektsfamilier. Tiltakene tar
utgangspunkt i gården som
aktivitetsarena med de ressurser som er
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet.
Målet er å gi deltakerne opplevelser og
mestringsfølelse, samt øve egenskaper
som utholdenhet, tålmodighet,
samarbeid, medfølelse og
gjennomføringsevne

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gjerdrum kommune

Sammen om de unge!

Overordnet målsetning med tiltaket er å
forebygge mot negative konsekvenser av
fattigdom og bistå barn og unge som av
andre grunner er i en sårbar situasjon.
Gjennom et inkluderende oppvekstmiljø
vil man jobbe for at alle skal få oppleve
mestring og fellesskap på minst en
fritidsarena, uavhengig av bakgrunn og
økonomi. Kommunale instanser,
sammen med lag og foreninger skal tilby
organiserte ferieaktiviteter for alle,
uavhengig av bakgrunn og økonomi. Det
vil være tilbud om aktiviteter i ferier,
billetter og transport til lokale kultur – og
idrettsarrangement, overnattingsturer,
kurs, åpent kulturhus og åpen hall. I
tillegg vil det være en "fadderordning"
hvor hensikten er å gi bistand til
introduksjon / integrering på fritids,aktivitets,- og kulturarenaer. Ungdom
(cirka 15 til 21 år) rekrutteres og læres
opp i hvordan de kan bistå et barn /
annen ungdom på fritiden ved å være en
aktivitetsvenn.

270 000

Frogn

Gjerdrum
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Lørenskog
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Lørenskog kommune

"Finn din stemme" videreutvikling av prosjekt
for inkludering og
tilhørighet for barn i
lokalområdet tundt Åsen
skole

Målsettingen med Finn din stemme er
sosialisering og forebygging av
marginaliserte barn og unge som
berøres av levekårsutfordringer, mangel
på sosial inkludering og sosial aksept.
Tiltaket gir barn og unge mulighet til å
utvikle interesser og ferdigheter i en unik
alternativ mestringsarena som gir
introduksjon til kulturliv og kunstnerisk
virksomhet. Elevene får bli kjent med en
kunstnerisk valgt aktivitet 2 dager i uken
og noen av aktivitetene ønskes
videreført på ettermiddagstid for å sikre
varig drift. Alle tilbud er gratis og omfatter
unike aktiviteter innen fieldband, hip hop,
musikalteater,
komposisjon/låtskriverkurs, keramikk,
animasjon og koding. Barna vil få prøve
ut alle aktivitetene før de velger den
aktiviteten de selv føler gir størst
mestring.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nes kommune (Akershus)

Opplevelser og turer for
alle "OPPTUR"

350 000

Nes kommune (Akershus)

Sommerjobb for ungdom

Målsettingen med tiltaket er å gi barn,
ungdom, unge voksne og familier i Nes
kommune som er berørt av
fattigdomsproblemer, et tilbud på fritiden
og i ferier som kan bidra til sosialisering,
nettverksbygging, integrering og fremme
folkehelsen. Tiltaket vil gjøre det lettere
tilgjengelig for barn og unge i Nes som
vokser opp i familier med økonomiske
utfordringer å delta i aktiviteter og
kulturelle tilbud og oppleve tilhørighet.
Tiltaket omfatter ferieaktiviteter, turer og
aktivitetsdager for sårbare grupper,
mestringsaktiviteter for alle, og mulighet
for å bruke ulike kunstuttrykk som foto,
tekst og video for uttrykke seg på en ny
måte.
Sommerjobb for ungdom med
hovedfokus på integrering og
inkludering. Ungdom med og uten
innvandrerbakgrunn utgjør jobbpar og
skal jobbe sammen i løpet av sommeren.
Ungdommene vil tilegne seg verdifull
erfaring fra arbeidslivet som igjen kan
gjøre det enklere å få jobb senere i livet.
Samtidig vil jobbparene lære av
hverandre, både språk, kultur og historie
gjennom tiden de arbeider sammen.

1 000 000

Nes

150 000

Nesodden
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nesodden kommune

Utlånssentral for tur- og
ferieutstyr

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for

100 000
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Nesodden kommune

Sommercamp for barn 612 år

Nesodden kommune

Halvøya - en festival med
mening.

Nesodden kommune

Arbeid for ungdom

målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Tiltaket er en dagscamp over en uke i
sommerferien for barn mellom 6 og 12
år. Campen vil skje på en gård på
Nesodden. Dagene vil inneholde
aktiviteter som ridning, gårdsbruk, pil og
bue, førstehjelpskurs og andre aktivteter
som fremmer samhold, glede og
mestring. Alle barna får en camp tskjorte, drikkeflaske og mat hver dag.
Det er et samarbeid mellom
Flyktingtjenesten i kommunen, Røde
kors og Frivilligsentralen. Barna
rektruteres primært fra familiene som
Flyktningtjenesten jobber med, en de vil
også bli rekturtert fra saksbehandlere i
Nav samt at barna kan ta med
klassekamerater for å unngå
stigmatisering. Målet med campen er at
barna skal oppleve en uke med mening
og samhold, få styrket sine
venneopplevelser og føle seg mindre
utenfor.
Halvøya samler de eksisterende
aktivitetene som Fagenhet Ungdom og
Fritid tilbyr under ett tak. Det er et
helhetlig konsept der ungdom møtes på
tvers av utfordringer, kultur og etnisk
bakgrunn. Konseptet fokuserer på
utjevning av sosiale, økonomiske og
kulturelle forskjeller via
kompetanseutvikling, mestring, styrking
av sosiale ferdigheter og
nettverksbygging.
Målsetningen med prosjektet er
kvalifisering og arbeidstrening for
ungdommer berørt av
fattigdomsproblematikk. Ungdommene
rekrutteres gjennom kommunens egne
enheter og tiltak. Tilbud om betalt jobb
brukes som motivasjon for å følge
ordinær skolegang (eller andre tiltak som
ungdommene har tilbud om).
Arbeidsgivere med behov for ufaglært
arbeidskraft rekrutteres i kommunens
egne enheter og i det lokale
næringslivet. Det søkes kun om støtte til
lønnsmidler.

60 000

250 000

200 000

Oppegård
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

FRAMTIDEN I VÅRE
HENDER OPPEGÅRD

BUA Oppegård

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt

200 000
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Oppegård kommune

KAOS i Kolben, Boda
Borg og sommerturer
2019

Oppegård kommune

Ferieaktiviteter for
flyktningbarn og - familier

Oppegård kommune

Sommeråpent UNG - et
ung til ung tiltak med åpen
møteplass og mulighet for
sommerjobber

med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Fritidssentrenes vinter- og
sommeraktiviteter og turer på feriedager
er en viktig arena for unge i kommunen.
Her kan de treffes på tvers av kulturell,
religiøs og økonomisk bakgrunn.
Tiltakene treffer en gruppen som denne
støtten er tenk for, uten at noen føler seg
utenfor eller annerledes.Tiltakene rettes
også mot opplevelseshemmet unge, som
trenger påfyll i hverdagen av positiv art.
Aktiviteten og turene er lagt opp med
høy kvalitet i alle ledd, tiltakene styrker
deltagernes identitet og virker mot
stigmatisering.
Ferieturer for nybosatte med sine
familier. Gir barna en opplevelse av å
være på en ferietur, Introduksjon for
barna til kommunens ordinære
fritidsaktiviteter.
Tilbud om en åpen møteplass for
aldersgruppen 10-25 år, med gratis
lavterskel ferieaktiviteter og mulighet for
sommerjobb for ungdom og unge
voksne. Sommerjobben er å skape
ferieaktiviteter for de som vil delta.

200 000

60 000

150 000

Rælingen
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

NORDSTJERNA
UNDERVISNINGS-SENTER

Ferie aktivitetstilbud for
barn og unge

300 000

Rælingen kommune

BUA Rælingen

Målet med tiltaket er å samarbeide med
barnevernstjenesten, flyktning-og
inkluderingstjenesten og NAV i Rælingen
kommune slik at man når ut til
barn/ungdom i familier som ikke har de
sammen økonomiske forutsetningene
som andre familier til
sommeropplevelser. Tiltaket er et
sommerferietilbud med tilbud om varierte
aktiviteter som riding/kontakt med dyr,
båt-og fiske aktiviteter, klatring i
klatrepark (inngangsbilletter inkludert i
budsjettet) og håndverkprosjekter.
Opplegget inkluderer læring på en
nytenkende og praktisk måte. Det vil
være tilbud om transport til og fra og mat
hver dag.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

200 000

Skedsmo
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Skedsmo kommune

"God sommer 2019"

Med "God sommer!" ønsker Skedsmo
kommune å arrangere utflukter og
sommercamp som kan gi gode

315 000
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Skedsmo kommune

"Fattigdom og demokrati"

MERCY HOUSE

Håp for fremtiden - en
gladere hverdag

HJELPENDE HENDER

aktiviteter for barn i
lavinntekts familier i
Hjelpende hender

STRØMMEN
BADMINTONKLUBB

Inkludering i idrettslag

ferieminner til barn og unge som ellers
ikke ville kommet seg på ferie. Ved hjelp
av tverrsektorielt samarbeid, gode
ungdomsarbeidere og unge
aktivitetsledere vil de bidra til gode
sommerminner, nye venner og en "God
sommer 2019".
Skedsmo kommune skal etablere en
møteplass gjennom
"Ungdomsdemokrati-kafe" hvor
ungdommer skal treffe hverandre, få
mulighet til å snakke sammen, gjøre
lekser, lese bøker og diskutere ulike
emner (politikk, filosofi, kunst, musikk og
m.m.). Dette skal være et sted å lære å
lage billige og sunne måltider, få
kunnskap om å bygge ting, f.eks å
utvikle nettsteder og starte egen bedrift.
På denne måten lærer unge å bekjempe
fattigdom gjennom et demokratisk
samarbeid med andre unge, der de kan
utveksle og lære av hverandre. Gjennom
opplæring i demokrati og demokratiske
prinsipper, kan unge berørt av
fattigdomsproblematikk og sosialt
utenforskap, lære seg å hjelpe seg selv
og andre, bli mer bevist egen situasjon,
og hvilke virkemidler man har i et
demokratisk samfunn.
Prosjektet ”Håp for fremtiden – en
gladere hverdag” er en satsning som
Mercy Kids ønsker å gjøre for barn,
ungdom og deres familier som lever i
fattigdom på forskjellige måter i
Skedsmo kommune. Tiltaket inneholder
faste ukentlige treff, et par helgeturer
med bevisstgjørende kurs for barna, en
helgetur for barna med familier,
teaterbesøk, og sommerferieaktivitet.
Organisasjonen Hjelpende hender søker
tilskudd til å invitere barn i målgruppen til
aktiviteter i påskeferien, sommerferien
og til å arrangere bursdager for familier
som ikke har økonomi til dette selv.
Strømmen badmintonklubb ønsker å
redusere kostnadene for medlemmer fra
lavinntektsfamilier. Deltakelse innebærer
ukentlige treninger hele året. Tilbudet vil
være åpent 3 dager i uken etter skoletid
og det vil også være servering av frukter.
Det er opprettet samarbeid med
kommunale tjenester og frivillige lag og
foreninger og flyktningstjenesten for å
kunne gi et variert tilbud og for å
rekruttere barn og unge i målgruppen.

450 000

222 965

60 000

70 000

Ski
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ski kommune

Ferie og fritidstiltak for
barn og unge

Ski kommune vil at alle barn og unge i
alderen 10.-18. år skal få et attraktivt
ferie og fritidstilbud med ulike turer og
opplevelser sammen med andre barn og
unge. Stikkordet er felles opplevelser

300 000
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Ski kommune

BUA Ski

SKI IL FOTBALL

Cupdeltakelse, utstyr,
fotballskole og fotball-SFO

med jevngamle. Ettersom en del av Ski
kommunes innbyggere ikke har økonomi
til å delta på lik linje med andre kommer
tilskuddsordningen for inkludering av
barn i lavinntektsfamilier inn som et godt
og viktig tilskudd som fordeles til de som
trenger det mest.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målsetningen er å bidra til at flere barn
og unge fra familier med lav
betalingsevne kan delta i organisert
fotballaktivitet i klubben, både på vanlige
fotballag og på fotball-SFO på
ettermiddagene. Vanlige aktiviteter på
lagene er trening, kamper og cuper. På
fotball-sfo får de mat, leksehjelp, spiller
spill og har fotballtrening/fysisk aktivitet.
Fotball-sfo har åpnet hver ettermiddag.
Det skal også være mulighet for å få
støtte til nødvendig utstyr. I tillegg ønsker
de at alle på lagene skal få være med
når laget drar på cuper, treningsleir eller
har sosiale samlinger og at de som
trenger det kan søke om støtte til
egenandel.

250 000

100 000

Sørum
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sørum kommune

Bibliotekets ungdomstid

400 000

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Sørum

Målet er å tilby ungdom en arena for
medvirkning, opplæring og sosialisering
gjennom bibliotekets lokaler og
personale som de kjenner godt fra
tidligere. Lønne de som har noe å lære
bort for å sikre både at de får vist seg
fram på arenaer de mestrer samtidig
som de lærer opp andre og får en liten
egeninntekt.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.
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260 000

Ullensaker
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ullensaker kommune

Skapende, kreativ og
sosial ferie

600 000

Ullensaker kommune

BUA Ullensaker

Ullensaker kommune

Allemed- koordinator

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Ullensaker

Ullensaker kommune vil i samarbeid
med ulike foreninger tilby kreative og
sosiale kurs og aktiviteter i vinter-,
sommer- og høstferien. Målsettingen
med tiltaket er å gi barn og unge
muligheten til gode skapende aktiviteter
på fritiden uansett økonomisk bakgrunn.
Det vektlegges variasjon i aktivitetene
som tilbys, og at de blir gjennomført med
høy faglig kvalitet og bidrar til at det
dannes sosiale relasjoner. Aktivitetene
skal være gratis for barn og unge.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Ullensaker kommune skal ansette en
ALLEMED-koordinator i 100 %
prosjektstilling. Målsettingen med tiltaket
er at alle barn og unge lavinntektsfamilier
skal delta på minst en fritidsaktivitet.
Kommunens ALLEMED-koordinator skal
jobbe for dette i samarbeid med andre
kommunale enheter og i samarbeid med
friviligheten.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

300 000

300 000

260 000

Vestby
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vestby kommune

UT! 2

Tilbudet innebærer gratis ferieaktiviteter
for ungdom i alderen 12 til 18 år. Ønsket
er å nå ungdom både innenfor og utenfor
målgruppen ved å tilby ulike aktiviteter
som favner flest mulig interesser og
ungdommer. Ambisjonen er å skape
arenaer som fremmer opplevelsen av
fellesskap, likeverd, samhold og mulighet
til å stifte nye bekjentskaper, som
dermed kan anses som viktig

200 000
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forebyggende arbeid for å hindre
utenforskap. Tilbudet organiseres som
dags- og overnattingsturer sommerferien
og høstferien 2019, samt vinterferien
2020. Det er opprettet et tverretatlig
nettverk mellom skolekontoret, kultur og
fritid, barneverntjenesten, NAV, helse og
flyktningkontoret, for å kunne
gjennomføre et variert tilbud til
kommunens ungdom og for å sikre
rekruttering av unge i målgruppen.

Ås
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ås kommune

Inkludering av barn og
unge i lavinntektsfamilier i
Ås
- attraktive lavterskel
møteplasser/aktiviteter for
hele familien

280 000

ÅS IDRETTSLAG

Gratis sommeridrettskole

Ås kommune

Kaås - høstferieaktiviteter
for 5. til 10.trinn.

Ås kommune skal etablere to varige
lavterskelmøteplasser/aktiviteter som er
attraktive og brukes av målgruppen. I
prosjektperioden ønsker Ås å prøve ut
flere møteplasser/ aktiviteter med lav
terskel for deltagelse. Ås kommune vil ha
familiefokus da barn og unge i
lavinntektsfamilier også trenger
deltagende og anerkjennende
foreldre/foresatte.
Gratis sommeridrettsskole for barn 6-12
år fra familier med vedvarende lavinntekt
i regi av Ås IL. Gjennom en rekke idrettsog friluftsktiviteter vil søker bidra til å
fremme mestringsglede og trygghet i
fysisk aktivitet, inne og utendørs. Søker
vil benytte i hovedsak ungdom som
instruktører .
KAÅS er et høstferietilbud for barn og
unge fra 5.trinn og opp til 10.trinn.
Tilbudet omfatter en rekke aktiviteter
over en periode på tre dager; klatring,
robotverksted, medieverksted, teater, redesign og ulike utflukter som
trampolinepark og Perfect Escape.
Tiltaket vil være et samarbeid mellom
flere enheter i kommunen både i
forbindelse med rekruttering og
gjennomføring.
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110 000

150 000

Aust-Agder
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Arendal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Arendal kommune

Sosial Arena med
kokkekurs, Etter skoletid
og ungdomsklubb
(NB! Navnet var tidligere
"Sosial Arena (bl.a.
kokkekurs og Etter
Skoletid) med egen
søknads-bank"

250 000

Arendal kommune

Arendal kommune,
kulturenheten: Ferietilbud
for familier berørt av
fattigdom

FRILUFTSRÅDET SØR

Marka Friluft

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON AUST-AGDER
OG TELEMARK

Skattkammeret Arendal

ARENDAL RØDE KORS

Aktiv fritid for barn og
barnefamilier

Målsetningen med tiltaket er å skape
sosiale settinger og aktiviteter etter
skoletid for barn/ungdom berørt av
fattigdom. Tilbudet omfatter "Etter
skoletid" (3 dager i uken), kokk-og
aktivitetskurs (1 dag i uken),
klubbkvelder, og mulighet for å søke om
penger for å kunne komme ut i aktivitet.
Det jobbes tett med skolens ansatte
(lærere, oppvekstmedarbeider,
helsesøster) for å nå målgruppen, og
samarbeides med flere lag og foreninger
i distriktet
Bidra til at barn, ungdom og deres
familier får ferieturer i vinterferien og
sommerferien.
Søker ønsker å arrangere to turer i
vinterferien 2x4 dager, og to turer i
sommerferien 2x5 dager. På vinterturene
er det et samlet mål om 110 deltakere.
På sommerturene er det et samlet mål
om 100 deltakere.
Marka Friluft er et gratis, åpent og
lavterskeltilbud på fritiden for alle i 7.-10
klasse hver onsdag i partallsuker.
- Turer i helgene 2-3 ganger hvert
semester.
- Marka skal drives som en fritidsklubb,
med åpne "dører".
- Tilbud om aktiviteter i
oppvekstområdene en dag i
oddetallsuker (tilknyttet lokale
fritidsklubber).
- Varierte friluftsaktiviteter, opplevelser
og fokus på mestring og samarbeid for
ungdom for alle ungdommer som
kommer innom.
- Særlig fokus på barn i
lavinntektsfamilier, men et åpent tilbud
for alle - gratis - i 7.-10. klasse.
- Marka er ikke et lukket spesialtilbud.
- Bevissthet rundt og fokus på koblingen
mellom lavinntekt og
innvandrerbakgrunn i rekruttering og
gjennomføring.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Arendal Røde Kors søker midler for å
kunne gi barnefamilier muligheten til å
reise på ulike turer uavhengig av
familiens økonomiske, kulturelle og/eller
sosiale bakgrunn. Frivillig innsats og
mottatte midler muliggjør dette, uten
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400 000

400 000

500 000

123 000

kostnad. Ettersom de inkluderer alle,
demper dette konsekvensene av
barnefattigdom og muliggjør gode
opplevelser i trygge rammer. Dette bidrar
også til inkludering, sosial mestring og
skaper nye relasjoner og vennskap.

Birkenes
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til 5 dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele
familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.

160 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Bygland kommune

UtstyrssentralSkattekammeret

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Evje og Hornnes kommune

Utstyrssentralen Evje og
Hornnes

EVJE OG HORNNES RØDE
KORS

Ferieklubb for barn

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Ferieklubb i 2019 sommeren. Fire ulike
turer som har som mål og gi
ferieopplevelser til de som trenger det
mest. Turene har en kapasitet på 45
deltakere. Ferieklubben drives av
frivillige i og for Evje og Hornnes Røde
Kors.

Bygland

Evje og Hornnes
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50 000

55 000

Froland
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til 5 dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele
familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.

160 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til 5 dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele
familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.

160 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

160 000

Grimstad kommune

Opplevelser i Grimstad

Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til fem dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele
familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.
Målsettingen med tilbudet er å gi gode
opplevelser til barn og unge i
lavinntektsfamilier i Grimstad. Tilbudet
består av flere delprosjekter som til
sammen dekker aldersspennet 0-18 år;
Opplevelseskort som gir inngang på

Gjerstad

Grimstad
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370 000

Grimstad kommune

Grimstad kommunes
utstyrssentral

kinobilletter, svømmehall, dyreparken
m.m. Gratis kulturlørdag som er et
lavterskel kulturskoletilbud sju ganger i
året med ulike kunst- og kulturaktiviteter,
Cristinas Café som har et gratis varmt
måltid og leksehjelp to ganger i uka, og
ungdomsklubben Teknikken som har
gratis aktiviteter innen foto, film, spill,
m.m. to ganger i uka.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

220 000

Iveland
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til 5 dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele
familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.

160 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LILLESAND KOMMUNE
SEKTOR FOR HELSE OG
KULTUR

God hverdagsfritid for alle
- med tverrfaglig fokus på
barnefattigdom

Målsetting med tiltakene er å gi
barn/ungdom og familier innen
målgruppen et tilbud om
mestringsaktiviteter på lik linje med
andre i samme aldersgruppe. Tiltaket
innenfor tilbud om sommerjobb for
ungdom, opplevelseskort og etablering
av en utstyrssentral.

400 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til 5 dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele

160 000

Lillesand

Risør
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familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.

Tvedestrand
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til 5 dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele
familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.

160 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

VEGÅRSHEI
FRIVILLIGSENTRAL

Gratis heiskort - ut i
bakken med alle!!

GRIMSTAD RØDE KORS

FUN 365

Tiltaket innebærer å gi barn og ungdom i
målgruppen heiskort eller årskort i
alpinbakken. Det er også anledning til å
låne ski slik at alle kan leke sammen i
bakken uavhengig av økonomi. Det
etableres samarbeidsrutiner mellom
NAV, Vegårshei skole, Vegårshei
Frivilligsentral og Vegårshei Ski- og
Aktivitetssenter for å organisere utdeling
av heiskort
Senteret er et aktivitetssenter for barn,
ungdoms og familier og tilbyr et bredt
spekter av aktiviteter gjennom hele året.
Målet er at barn, ungdom og familier skal
oppleve gode, trygge og aktive dager
hvor utfordringer, fysisk aktivitet,
mestring og læring står sentralt. Leirene
gjennomføres spredt gjennom hele året
med varighet fra 24 timer til 5 dager.
Eksempler på aktiviteter/leire er
sommerleir, Danmarkstur for hele
familien, kanohelg, juleverksted og
vinterhelg. Barn, ungdom og familier
rekrutteres i samarbeid med
kontaktpersoner i samarbeidende
kommuner.

Vegårshei
50 000

160 000

Åmli
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Åmli kommune

"Tidlig innsats - trygg
oppvekst"

Overordnet målsetting med prosjektet
har vært å kartlegge situasjonen i Åmli,
rette fokus mot barn og unge som over
tid lever i familier med svak økonomi og
legge til rette for at barn og unge fra
lavinntektsfamilier kan delta i aktiviteter
på lik linje med andre barn og unge.

200 000
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Tiltaket inneholder "Kulturkarusellen"
som gir barn en smakebit på fagene i
kulturskolen, barna får undervisning i
musikk, kunst og teater/dans på
nybegynnernivå. Kulturkarusellen skal
skape interesse for de forskjellige fagene
ved å vise hva kulturskolen har å tilby.
Tiltaket skal i tillegg føre til bedre
integrering blant barna i tidlig alder. I
samarbeid med NAV og
flyktningkoordinator gis det tilbud om en
gratis tur til dyreparken i
sommerferien for familier med
vedvarende lavinntekt og det arrangeres
en aktivitetsdag i høst- og vinterferien.

29

Buskerud

30

Drammen
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I DRAMMEN

Skattkammeret

600 000

Frelsesarmeen

Leksehjelp

DRAMMEN RØDE KORS

Fellesverket Globus

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen Drammen
Omsorgssenter

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I DRAMMEN

Friminuttet

RETT FRAM
OPPLEVELSER

Rett Fram Opplevelser
"MS Sommerferie"

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Frelsesarmeen ønsker å videreføre
tilbudet om leksehjelp annenhver tirsdag
og hver torsdag. Dette skal være et tiltak
basert på dyktige frivillige, både med
ungdommer som kan være forbilder,
pensjonerte lærere/førskolelærere og
andre voksne støttespillere. Erfaren
miljøterapeut med høgskoleutdanning er
ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket
og oppfølging av både familier og
frivillige. De ønsker å lage en god ramme
med måltid i forkant av leksehjelp på
tirsdager og avslutter med middag på
torsdager.
Fellesverket er et gratis og rusfritt
ungdomshus for ungdom i alder 14-19 år
med sentral beliggenhet på Strømsø
Torg. Deltakerne får drive med aktiviteter
de liker, og de utvikler ferdigheter som
gir mestring og glede: leksehjelp,
gatemegling, møteplass, arbeidstrening,
jentekveld, CV-hjelp, ol.
Målsettingen med tiltaket er inkludering
av barn i lavinntektsfamilier ved å gi
gode mestringsopplevelser og gode
ferieopplevelser sammen med familien
og jevnaldrende. Søknad om tilskudd til
ferietilbud til barnefamilier, tur til
Tusenfryd, Bjørnepark og Aktiv høstferie.
Tiltaket retter seg spesielt mot familier
som ikke har anledning til ferie
opplevelser grunnet økonomi og
utfordrende livssituasjon. Aktiv høstferie
og vinterferie er et åpent tilbud.
Friminuttet skal forebygge at barn og
unge opplever sosial eksklusjon og
ulikhet. Friminuttet forebygger problemer
som kan følge barna videre i livet og skal
være en nyttig bidragsyter for å skape en
trygg oppvekst. Tilbudet omfatter
leksehjelp, varierte aktiviteter, friluftsliv
og turer. Tilbudet er åpent fem dager i
uken, hver fjerde helg og gjennomfører
aktiviteter/overnattingsturer i
hovedtyngden av skolens ferier. Tiltaket
samarbeider med ulike kommunale
tjenester, næringslivet, privatpersoner og
frivillige.
Målsettingen med tiltaket er å skape
aktiviteter og opplevelser for barn og
unge som er berørt av fattigdom.
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180 000

300 000

170 000

600 000

450 000

Drammen kommune

Ung og aktiv på Fjell

BEVISSTUNG

BevisstUng - Bli den beste
versjonen av deg selv

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Drammen

FRISKIS & SVETTIS
DRAMMEN

Ung Friskis Drammen

32

Tilbudet omfatter dagsturer med seilbåt
som inneholder bespisning, bading,
fiskemuligheter og samhold. Tilbudet vil
være åpent i ti uker, fra og med uke 25 til
og med uke 33, hvor aktiviteten
gjennomføres fra tidlig morgen til sen
ettermiddag. Alt nødvendig utstyr vil
gjøres tilgjengelig for alle deltakere og
det stilles ingen krav til betaling. Tiltaket
samarbeider med flere kommunale
institusjoner, andre hjelpeorganisasjoner
og sosialarbeidere i alle ledd av
organisasjonen.
Målsettingen for tiltaket er å tilby barn og
unge som berøres av
fattigdomsproblemer i Fjell bydel en
arena for meningsfylte ferie og
fritidsaktiviteter, fellesskap på tvers,
kreativ utfoldelse av god kvalitet i innhold
og organisering. Neon er en sentral del
av oppvekstmiljøet i bydelen og en
styrke både inn i skole og øvrig
fritidstilbud. Fokuset på en overgang fra
skolehverdag til fritidstilbud hvor læring,
inkludering og mestring står sentralt gjør
at tilbudet på Neon bidrar til langt utover
kun de kjerneaktiviteter som tilbys. Det
er sentralt at alle skal ha mulighet for et
godt fritidstilbud med fokus på lavterskel,
og det legges til rette for alternative
mestringsarenaer.
BevisstUng arrangerer aktivitet 2 ganger
i uken for unge berørt av
fattigdomsproblemer. Aktiviteten går
gjennom hele året, også i feriene.
Aktiviteten er forskjellige fysiske
aktiviteter, matservering og oppfølging
av hver enkelt. Målet er at deltagerne blir
mer motivert på skolen og kommer i
bedre fysisk og psykisk form.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.
Friskis&Svettis Drammen ønsker å tilby
gratis trening til ungdom som av
økonomiske og/eller familiære årsaker
ikke har mulighet, eller har begrenset
mulighet, til å delta i fysisk aktivitet på
fritiden. Tilbudet omfatter "Ung-time"en
gang i uken og treningen har fokus på
styrke og kondisjon for hele kroppen.

650 000

300 000

260 000

15 200

Drammen kommune

Gratis kulturopplevelser
for ungdom i fritid og ferie

Treningen gjennomføres flere plasser i
byen ukentlig. I tillegg vil ungdommene
få mulighet til å trene gratis på de andre
timene til organisasjonen. Røde Kors
Drammen, Frelsesarmeen og Redd
Barna bidrar med ungdom fra sine
organisasjoner.
G60 ungdomskulturhus søker midler til å
arrangere flere lavterskel aktiviteter for å
gjøre det lettere for målgruppen å ta i
bruk kulturhuset. Hovedmålet med
tiltaket er å kunne tilby både aktiviteter
og opplevelser, som er gratis, og dermed
gi nye muligheter for en gruppe unge i
Drammen uten at økonomi skal være det
styrende for muligheten til å delta i
kulturell aktivitet.

200 000

Flesberg
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Flesberg kommune

SOMMERGØY 2019

100 000

FLESBERG KOMMUNE
OPPVEKST- OG
KULTURETATEN

Flesberg - aktivt
lokalsamfunn

Målsettingen med tiltaket er å gi barn og
familier tilbud om opplevelsesrike
feriedager i fellesskap og individuelle
mestringstilbud i en ferietid som også
kan gi nye vennskap og
mestringsopplevelser med positive
effekter til hverdagen. Tiltaket skal
benytte krefter/aktiviteter i "nærmiljøet"
og med dette finne alternative
mestringsarenaer og arenaer for
inkludering og fellesskap. I tillegg er det
ønskelig å ta med barn og familier på en
lengre opplevelsestur/dagstur med buss.
Ferietilbudet skal inneholde ulike
tilnærminger til ferie- og fritidstilbudet i
dalen; tilnærming til husdyr og ville dyr i
Norge gjennom gårds- og
parkopplevelser, idretts- og livreddende
aktivitet som svømming samt
rappellering, kanopadling mm
Deltakelse i en gratis fritidsaktivitet hver
uke for alle barn - men med særskilt
fokus på barn i lavinntektsfamilier som i
dag faller utenfor aktivitetstilbud. Etter
prosjektets utløp er målet å videreføre
aktiviteter for barn/unge med ukentlig
gratis tilbud til alle. En
aktivitetskoordinator i 50% stilling skal
delvis koordinere lag/foreninger som
bidrar, dels stå for aktiviteter selv. Ekstra
aktiviteter som åpen hall og friluftsturer
kommer i tillegg til fast ukentlig aktivitet,
hhv månedlig og kvartalsvis.

Tilskudd

100 000

Flå
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Flå kommune

Sommergøy og
aktivitetsdag

Målsettingen med tiltaket er å gi barn og
unge i Flå gode sommeraktiviteter og
arena for mestring og tilhørighet.
Tilbudet er gratis. Det vil bli gjennomført
ulike aktiviteter på dagtid i løpet av en
uke i sommerferien. Det vil bli kjøpt inn
utstyr til bruk i aktivitetene, dette utstyret
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84 500

kan lånes ut seinere. Eksempler på
aktivitetene er idrettsdag, skyting, fjelltur,
husflid og førstehjelp. Det vil også bli
arrangert en dagstur til Hallingdal
feriepark. Tilbudet er et samarbeid
mellom kommunen og frivillige lag og
foreninger.

Gol
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gol kommune

Utstyrssentral BUA Gol

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

250 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Hole kommune

Aktiv Sommer for ungdom

RINGERIKE OG HOLE
RØDE KORS

Barn i Ringerike og Hole
Røde Kors, fra Hole

Aktivitetsuke som retter seg spesielt mot
vanskeligstilte ungdom som ikke får
muligheten til å reise på ferie som de
fleste av deres skolevenner. Søker
ønsker å gi ungdom i Hole gode
ferieopplevelser som de kan fortelle
venner om ved skolestart. I tillegg vil
man tilby dette til ungdom fra andre
kulturer for at de skal kunne bli en del av
miljøet i kommunen.
Målsetningen er å tilby kostnadsfrie
aktiviteter som kan skape glede og
motivasjon og som kan bidra med å
styrke tilhørigheten og tryggheten for
mennesker i sårbare livssituasjoner.
Aktiviteten vil foregå en fast dag
annenhver uke, over 1.5 timer. Utover
dette er det tilbud om campingtur og fire
heldagsturer.

Hole
55 000

100 000

Hurum
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KULTURHUSET HOVTUN

BUA Hurum

150 000

Hurum kommune

Familiens Hus - støtte til
sommercamp

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Tilbud om gratis plasser på feriecamp,
samt gratis inngang på Tusenfryd, Oslo
sommerpark og Klatreverket for barn og
unge i Hurum kommune som er berørt
av fattigdomsproblemer.
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100 000

Kongsberg
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kongsberg kommune

NaKuTe-camp.
Sommercamp for barn 912 år med Natur, Kultur og
Teknologi som tema

140 000

KONGSBERG RØDE KORS

Bark (Barnas Røde Kors),
barneaktivitetsgruppe for
barn fra 6-10 år

Kongsberg kommune

Ferieaktiviteter på
Kongsberg Vitensenter,
Drop-inn hver dag hele
juli, kl. 11-15. For
aldersgruppen 9-18 år.

KONGSBERG
IDRETTSFORENING

Inkludering av våre nye
landsmenn

KONGSBERG RØDE KORS

Utlånssentral vedlikehold
og videreutvikling

NaKuTe-camp er en ukes sommercamp
innen Natur, Kultur og Teknologi, der
totalt 80 barn i målgruppen får
heldagsaktivitet på kulturskolen,
vitensenteret og ute på tur i samarbeid
med KOT. Aktivitetene som tilbys er
knyttet til temaene, under kyndig
veiledning av fagpersoner. NaKuTecamp er i uke 26 og uke 33, kl. 10-15
hver dag. Tiltaket står for transport og
lunsj. Tilbudet er gratis.
Bark - Barnas Røde Kors skal gi et gratis
sentrumsnært fritidstilbud for barn i
alderen 6-10 år. Barna møter annenhver
onsdag fra kl 18-20. Gruppa vil ha
kreativt verksted, dans, yoga og ute
aktiviteter. Den ansatte vil ha tid til å
snakke med foreldrene. Dette skal bli et
godt sted å være med forutsigbare og
trygge voksne.
Kongsberg Vitensenter er er et
opplevelse- og læringssenter. De søker
midler til å holde senteret åpent med
gratis inngang for alle barn (9-18 år) i
hele juli, kl. 11-15. Her skal det være
mulighet for frilek med teknologi som
tema, men også tilpassede opplegg og
små kurs. Målgruppen er alle barn og
unge i aldersgruppen, men med et
spesielt ansvar for å markedsføre
ovenfor målgruppen lavinntektsfamilier.
Tilbudet krever ingen forkunnskaper eller
krav til utstyr og er helt gratis.
KIF fotball ønsker å opprette fotballag for
barn og unge innvandrere med dårlig
norskkompetanse. Målet er at de skal
finne seg til rette i fotballen og bli
integrert i de ordinære lagene når de har
lært språket. De ønsker å engasjere
foreldrene til disse barna som trenere.
Klubben mener at en del med svak norsk
språk så føler seg "underlegne" og blir
ikke i aktiviteten, selv ikke i fotball - som
har et "internasjonalt" språk.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

90 000

128 000

15 000

100 000

Krødsherad
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Krødsherad kommune

GØY/Sommergøy i
Krødsherad kommune.
Ferietilskudd og

Tiltaket har som mål å aktivisere så
mange barn og unge som mulig
uavhengig av familiens økonomi eller

125 000
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aktivitetskostnader til barn
i lavinntektsfamilier

sosiale status. Etter at kommunen har
fått midler fra Bufdir har søker hatt
mulighet til å tilby gratis deltakelser på
alle aktivitetene. Kommunen har et tett
samarbeid med lokale aktører slik at
tiltaket skal få et variert og spennende
program. For å gjøre aktivitetene
varierte, ser kommunen også at det må
benyttes tilbud utenfor kommunen. Det
er lagt opp til ca. en aktivitet i måneden
pluss en uke i sommerferien.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Lier kommune

BUA Aktiv

230 000

STOPPEN SPORTSKLUBB

Alle med

BUA Aktiv ung handler om å gi ungdom
13-25 år mulighet for å komme i mer
aktivitet. Gjennom temakvelder,
arrangementer og ferietilbud skal
ungdom skal teste ut ulike typer
aktiviteter og bli kjent med nærmiljøet
sitt. Det skal også utvikles et BUA
aktivitetsleder program hvor ungdom
kurses i hvordan å drive aktiviteter og
arrangementer for barn.
Stoppen SK er en idrettsklubb ønsker å
videreføre inkluderingsansvarlig i
klubben som jobber med å følge opp
familier med barn som ønsker å delta og
som arrangerer aktiviteter som lavterskel
foballturnering for de som ønsker det, og
aktiviteter hver lørdag.

Lier

100 000

Modum
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Modum kommune

BUA Modum

350 000

Modum kommune

Ferieaktiviteter for
ungdom

Modum kommune

"Sammen for barna"

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Modum kommune vil gi 40 ungdommer
en god ferieopplevelse med mange
opplevelser som gjør at sommerferien
oppleves som mer positiv. Aktivitetene
skal foregå i uke 28.
Modum kommune skal invitere med 27
barn i målgruppen, og deres familier, på
en ferietur til Haglebu og Langedrag over
2 dager.

133 000

67 554

Nedre Eiker
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

NEDRE EIKER RØDE
KORS

Spennende ferie og fritid

Målsetningene med de ulike
omsorgsaktivitetene er at marginaliserte
barn og ungdom i Nedre Eiker kommune
skal få tilbud om å delta i fritidsaktiviteter
gjennom året, og gi barn og ungdom og
deres familier mulighet til å delta på

300 000
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Nedre Eiker kommune

Sommerjobb

Nedre Eiker kommune

Utstyrsbasen

aktiviteter i feriene, gjennom vinter- og
sommerleir, samt enkelte aktiviteter
igjennom året. Dette gir barna,
ungdommer og familiene
mestringsarenaer og aktiviteter, og
aktivitetene fremmer integrering og
skaper varige vennskap og
mestringsopplevelser. Dette er tiltak om
har vært gjennomført i snart 20 år og er
godt kjent og etterspørres hvert år.
Sommerjobb for 40 ungdommer i alderen
15-18 år, hvor ungdommene får mulighet
til å arbeide i 3 uker i løpet av
sommerferien. I hovedsak arbeid som
trivselsassistenter i kommunens helse og
omsorgstjenester. Tiltaket er rettet mot
ungdom med mål om å gi ungdom
opplevelse av mestring, fellesskap og
inkludering, samt bidra med å minske
sosiale og økonomiske forskjeller.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

376 216

300 000

Nes
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

STIFTELSEN NESBYEN
FRIVILLIGSENTRAL

49971 UtstyrsBua i
Nesbyen

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

170 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal
Utlånssentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

RINGERIKE OG HOLE
RØDE KORS

Barn i Ringerike og Hole
Røde Kors, fra Ringerike

Målsetningen er å tilby kostnadsfrie
aktiviteter som kan skape glede og
motivasjon. Gjennom lek, skapende
aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv, vil

100 000

Nore og Uvdal

Ringerike

37

Ringerike kommune

Opplevelseskortet- gratis
adgang til kultur- og
fritidsaktiviteter for barn og
unge fra
lavinntektsfamilier.

RINGERIKE KOMMUNE
OPPVEKST OG KULTUR

SPLASH 2017-2020

Ringerike kommune

Smaksverkstedet- et
etterskoletidsprogram for
barn og unge

Ringerike kommune

Utstyrssentralen

38

barn oppleve samhørigheten som
oppstår gjennom felles aktivitet og
utfoldelse.
Tiltaket inneholder tilbud om
overnattingstur og fire heldagsturer.
Opplevelseskortet skal gi gratis adgang
til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og
unge fra lavinntektsfamilier. Tiltaket er et
samarbeidet mellom Nav, Kiwanis og
Ringerike kommune. Kortet inneholder
aktiviteter som bowling, Ringerikebadet,
besøk på klatresentert, kino m.m.
Ringerike kulturskole har som
målsetning å være en arena for
mangfold og inkludering. Et av målene
for prosjektet SPLASH er å bidra til
integrering av flyktninger og asylsøkere
ved hjelp av kulturelle fritidsaktiviteter. Et
annet mål er å tilby gratis kulturelle
aktiviteter til barn og unge fra
lavinntektsfamilier, eller familier som
sliter med rus og/eller vold. SPLASH vil
gjennom kunstneriske aktiviteter som
musikk, dans, sang og visuell kunst/film,
søke å fremme samhandling og
forståelse mellom ulike etniske og
sosiale grupper. Det vil ble gjennomført
en stor forestilling på slutten av kurset.
Smaksverkstedet, et ukentlig
etterskoletidsprogram for barn og unge
over SFO alder (5-7) trinn. Tilbudet er
gratis og fremmer matglede,
matkunnskap og skaper sosialt
fellesskap på tvers av sosioøkonomisk
og kulturell bakgrunn. Smaksverkstedet
foregår på et skolekjøkken som et
ukentlig kurs hvert semester.
Smaksverkstedet vil fungere som en
møteplass for barn og unge og fremme
fellesskap og inkludering uavhengig av
sosioøkonomiske forhold.
Smaksverkstedet vil være et
inkluderende, sosialt og forutsigbart
fritidstilbud der barna ikke bare utvikler
matglede og matkompetanse, men også
nye relasjoner på tvers av kultur, etnisitet
og allerede etablerte relasjoner. Det er
tett samarbeid med både Nav og skoler
vedr. rekruttering av tilskuddsordningens
målgruppe.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

50 000

400 000

80 000

120 000

Rollag
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

NORWEGIAN
DEVELOPMENT
INSTITUTE TAMER ELBARHRI

NDIs Feriemoro
2019/Rollag

100 000

Rollag kommune

Oppdage Numedal

NDIs Feriemoro 2019 tar sikte på å gi
barn og deres familier gode
ferieopplevelser Søker vil gi dem
muligheter de ikke har i det daglige, og
sjanser de ellers ikke kunne være i stand
til å få.
Ferietilbud og aktivitetstiltak i Rollag
kommune med fokus på aktiviteter
lokalisert i kommunen med sine frilufts
arealer og sin kultur og historie.

150 000

Røyken
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

SLEMMESTAD OG OMEGN
TURNFORENING

Idrettsglede for alle barn
og ungdom - grunnlaget
legges i gym og turn

260 000

Røyken kommune

Friluft for alle

TIltaket fra Slemmestad & Omegn
Turnforening inneholder tilbud for tropp
og turntrening til redusert pris for
målgruppen: barn og ungdom i
lavinntektsfamilier - i aldersgruppen 2-19
år fra Røyken, Hurum og Asker
områdene. I samarbeid med skoler,
barnehager og helsestasjoner bidrar
tiltaket til et utviklingsorientert,
inkluderende og positivt miljø for fysisk
aktivitet for alle - uansett nivå og
bakgrunn.
Et aktivitetstilbud om deltakelse i
friluftsaktiviteter i nærområdet for alle
uavhengig av økonomi, kultur og tilgang
til utstyr. Mulighet for friluftsopplevelser i
ferier og fritid. Utvide tilgang til utstyr for
barnefamilier og organisering av
transport. Samarbeide med lokale
friluftsorganisasjoner og klubber med
lokalkunnskap.

50 000

Øvre Eiker
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

HOKKSUND IDRETTSLAG

Aktivitetstilbud og
leksehjelp hverdager 1417 og i ferier Hokksund
Fotballhall

150 000

Øvre Eiker kommune

BUA Øvre Eiker

Øvre Eiker kommune

Familiesenteret Øvre
Eiker: Deltakelse for barn
og unge fra
lavinntektsfamilier i
fritidsaktivitet

Hokksund IL ønsker å iverksette tiltak for
barn i Øvre Eiker som integrerer barn fra
lavinntektsfamilier i den nye fotballhallen
som ferdigstilles desember 2018 på
Loesmoen Idrettspark. Samarbeid med
Øvre Eiker kommune, skolene og alle
andre.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Aktivitetstilbud for barn og unge som ikke
er med i annen organisert aktivitet to
ganger pr uke, også i ferier.
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250 000

100 000

Øvre Eiker kommune

Fredags- og
ferieverksteder for barn og
unge på Øvre Eiker
bibliotek

Fredagsverkstedene er faste aktiviteter
for aldersgruppa 11-16 hver fredag etter
skoletid på biblioteket i Hokksund.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ål kommune

Aktiv ung

Aktiv ung er et tiltak i regi av
frisklivssentralen i Ål kommune.
Målsettingen er å bidra til at barn og
unge (alder 6-16 år) som av økonomiske
eller familiære grunner ikke ellers deltar i
det ordinære fritidstilbudet, har et
aktivitetstilbud. Aktiv ung skal bidra til at
deltakerne får gode
mestringsopplevelser i fysisk aktivitet og
friluftsliv, i et trygt og inkluderende miljø.

150 000

Ål

40

Finnmark
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Alta
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Alta kommune

Ungt møte

Huset et velfungerende sted for unge i
Alta. Metodikk er utprøvd og Huset har
delegasjoner fra inn og utland som er på
besøk for å lære om hvordan Huset
driftes. Alta kommune er ikke pålagt å ha
slikt tilbud, men det er bred politisk
enighet om at Huset skal bestå. Tiltaket
går ut på å bruke dette eksisterende
velfungerende tiltaket mer: i ferier, helger
og alle ukedager, i tillegg til de tre
dagene som finansieres av Alta
kommune. Eksempler på aktiviteter er er
som følger: mediegruppe,
musikkproduksjon, gaming, dans etc.

400 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Hammerfest kommune

Innafor - ferie og fritid for
barn og unge i
lavinntektsfamilier i
Hammerfest

Målsettingen med tiltaket er å tilby barn
og unge som er berørt av
lavinntektsutfordringer en meningsfull
fritid og ferie gjennom fritidsaktiviteter og
ferietilbud. Tiltaket inneholder tilbud om
varierte ferieaktiviteter i skolens ferier,
utsyrssentral og mattilbud på
ungdomshuset Bootleg.

120 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kautokeino kommune

Mer aktiv ungdomsklubb

250 000

Kautokeino kommune

Oppgradering av
utstyrssentral

Kautokeino kommune

Duodji

Tiltaket omfatter lønnsmidler til en
prosjektmedarbeider tilknyttet den lokale
ungdomsklubben.
Prosjektmedarbeiderens hovedoppgave
vil være å motvirke og dempe
konsekvensene for ungdommer som
lever i lavinntektsfamilie ved å bidra til at
ungdommene får delta i fritidsaktiviteter
sammen med andre ungdommer, og på
denne måten oppnå en mestringsfølelse,
samt følelse av fellesskap, likhet og
likeverd.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Tiltaket innebærer et kurs i duodji til 10
ungdommer som kommer fra en
lavinntektsfamilie. Det vil bli gitt tilbud om
to kurs der ungdommene i det ene kurset
skal sy kofte, og i det andre kurset lage
produkter av reinhorn. Etter kursene skal
ungdommene ha tilegnet seg
grunnleggende kunnskaper innen duodji.
Kursenes varighet er på henholdsvis 70
og 50 timer. Målet er å motvirke eller

Hammerfest

Kautokeino
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102 800

50 000

Kautokeino kommune

dempe konsekvensene for ungdommer
som lever i lavinntektsfamilier, ved å
bidra til kultur, -og fritidsaktiviteter, samt
alternative mestringsarenar.
Tiltaket omfatter en opplevelsestur til
Levi i Finland for 9 barn i alderen 10 - 12
år som lever i lavinnteksfamilie. Turen
skal vare over tre dager, og skal ha som
mål å motvirke eller dempe
konsekvensene av å leve i en
lavinntektsfamilie ved å gi en ferietur
med opplevelser som barna ellers ikke
ville fått.

Opplevelsestur

50 000

Lebesby
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LEBESBY KOMMUNE
KULTUR

KULTUR ÅRET RUNDT
FOR ALLE BARN OG
UNGE I LEBESBY
KOMMUNE

Gjennom kultur-, fritids-, og
ferieaktiviteter for barn og unge i den
sårbare målgruppen og deres familier
både skoleåret rundt og i ferietid skal
jobbes med inkludering i trygge
omgivelser og motiveres til kreativitet og
delaktighet i fellesopplevelser. Ferieleir
og åpent Ungdommens hus i ferietid,
samt aktivitetskort i skoletiden står i
fokus.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Tana kommune

Bistand til idrettslag for å
inkludere barn fra
lavinnteksfamilier

Tiltaket handler om å støtte den lokale
idretten og kulturen for barn og ungdom i
lavinnteksgruppen. Tilskuddet, som Tana
idrettsråd skal disponere skal gå til
transport, kontigent og idrettsutstyr.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

VADSØ ATLETKLUBB

Varanger Aktiv 2019

TRIVSELSLABEN AS

Aktiv sommer i Vadsø
2019

Målsettingen med tiltaket er å gi barn og
unge et variert gratis aktivitetstilbud.
Tiltaket inneholder tilbud om Drop in
kultur, leksehjelp og dansetilbud. I tillegg
vil det være tilbud om transport til og fra
aktivitetene.
Målsettingen med tiltaket er å tilby gratis
aktiviteter, i nært samarbeid med frivillige
lag og foreninger. Det vil være tilbud om
gratis aktiviteter for barn og unge i
alderen 6-19 år, 5 dager i uken i 3 uker i
løpet av sommerferien. Lokale lag og
foreninger i Vadsø vil samarbeide om
gjennomføringen sammen med
virksomheter i Vadsø kommune. Aktiv
sommer i Vadsø 2019 vil bestå av variert
aktivitet; idrett, kunst og kultur og
friluftsliv.

Tana
75 000

Vadsø
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Tilskudd
80 000

150 000

Hedmark
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Alvdal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Alvdal kommune

Etablering av BUAordning
- utlånssentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Eidskog kommune

BUA Eidskog

BUA Eidskog handler om å gi alle en
mulighet for å komme i mer aktivitet.
BUA Eidskog handler om mestring og
inkludering og består av fire ulike former
for engasjement: Utlånssentralen, BUA
Mekk og Aktiviteter for alle og 2230S en slags fritidsklubb. Tiltakene retter seg
mot alle aldre, og tilsammen skal de
bidra til økt inkludering, og forebygge
langvarig utenforskap og fattigdom.
Samarbeid på tvers av sektorer i
kommunen, tålmodighet og langsiktighet
er nøkkelen til bekjempelse av
utenforskap for familier i vedvarende
lavinntektsfamilier.

300 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Elverum kommune

Utlånssentral for idrettsog friluftsutstyr

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

350 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Engerdal kommune

Ferieaktiviteter for
skoleelever 1. - 4. klasse Eventuelt for eldre barn
hvis ledig kapasitet.

Tiltaket er et virkemiddel for å bedre
mulighetene for at flere barn og ungdom
skal få delta på viktige sosiale arenaer
som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig
av foreldrenes inntekt og sosiale
situasjon. Det vil være tilbud om
ferieaktiviteter i fire uker i sommerferien
med varierte aktiviteter, blant annet
bowling, lekeland, fisketur, klatring m.m.

110 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

FOLLDAL
FRIVILLIGSENTRAL

Folldal Helselags
ferieklubb for barn og
ungdom

Søker arrangerer ferieklubb for barn i 1-4
klasse i Folldal slik at barn fra lavinntekst
familier, barn som vokser opp med rus i

Eidskog

Elverum

Engerdal

Folldal
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50 000

familien, flyktning barn og andre får
tilbud om ferieopplevelser sammen med
andre barn i bygda.

Grue
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Grue kommune

Tiltak for sårbare barn og
unge og deres familier

Målsettingen med tiltaket er at barn og
unge i Grue kommune kan delta i et
inkluderende og trygt miljø, oppleve
positivt samspill og mestring, utvikle nye
ferdigheter og positiv fritid med
jevnaldrende. Tiltaket inneholde
sommerferieleir, aktivitetshelger i løpet
av året og leksehjelp.

230 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

STIFTELSEN CRUX

BUA Hamar

600 000

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Hamar

Hamar kommune

Utstyrskasse

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.
Tiltaket "Utstyrskassa" er et praktisk
tiltak for å motvirke konsekvensene av å
vokse opp i vedvarende lavinntekt.
Gjennom direkte dialog med familier,
skoler, frivillige lag og foreninger, samt
andre samarbeidspartnere avdekkes
behov for økonomisk bistand til innkjøp
av utstyr for at enkelte barn skal kunne
ha mulighet for deltakelse på kultur- og
fritidsaktiviteter. Tiltaket består av
bistand til innkjøp av utstyr,
kontaktetablering til lag/ foreninger, følge
av barnet/ familien til aktivitet,
koordinering av transportbehov mm.

Hamar

260 000

150 000

Kongsvinger
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kongsvinger kommune

Sommeraktiviteter for barn
og ungdom 2019

Tiltaket består av flere aktiviteter:
Sommerjobb, ferieaktivitet sommer,
ponnileir og sommerleir med overnatting.

650 000

46

Kongsvinger kommune

Morgendagens oppfinnere

Målet er inkludering, mestring, bedre
psykisk og fysisk helse, få nye venner,
prøve ut nye aktiviteter, arbeidserfaring,
ferietilbud i trygge omgivelser,
rekruttering av barn og unge til
lag/foreninger/organisasjoner, inspirere
til en spennende sommer, gode
opplevelser og minner for livet. Lære om
nye aktiviteter, delta i aktiviteter som;
friluftsliv, dans, turning, førstehjelp,
arbeid med barn og ungdom,
ponniridning, delta på sommerleir, ,
tegning, hobby aktiviteter, sjakk,
vikingaktiviteter, skyting og andre ulike
sportsgrener. Sommerjobb med
planlegging.
Tiltaket handler om å utvikle ulike
aktiviteter basert på teknologi og
elektronikk. Det skal legges til rette for at
alle får samme mulighet til å bli
morgendagens oppfinnere. Egenaktivitet,
læring og mestring er i fokus. Tiltaket
innebærer:
* I tre ferieuker vil barn 6-12 år få tilbud
om ulike teknologiske aktiviteter i
biblioteket. Det er påmelding og plass til
20 deltakere pr ferieuke.
* Til hver ferieuke søkes det etter tre
ungdom 15-18 år som kan være
veiledere for barna i disse aktivitetene.
* Biblioteket inviterer lokalt næringsliv til
å ha workshops hver måned der barn og
unge kan bli kjent med ulike fagområder
og få prøve seg innen ulike yrker.
Tiltakene krever tett samarbeid med
instanser innen helse/sosial for
rekruttering av deltakere, samt med lag,
foreninger og næringsliv.

100 000

Os
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

OS IDRETTSLAG

Inkludering av barn i
lavinntektsfamilier i
Orienteringsidretten

Tiltak for å få med barn i
lavinntektsfamilier i orienteringsidretten.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Rendalen kommune

Ferieklubben 2019

Tiltaket er todelt.
1) sosialisering og forebygging av
marginaliserte barn som er berørt av
fattigdom og/eller med foreldre med
psyk.vansker/rusproblematikk. Tilbudet
vil være på totalt 4 uker (2+2), 5 dager
av 6t, 120t pr barn (med mulighet for noe
utvidelse etter behov)
2) samme for ungdom. Sommerjobb vil
gi disse ungdommene arbeidserfaring og
mulighet til å bedre egen økonomi.
I tillegg får voksne språkpraksis-elever
kontakt med barn/ungdom og mulighet til
å praktisere norsk,

Tilskudd
41 800

Rendalen
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Tilskudd
80 000

Ringsaker
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ringsaker kommune

Prosjekt Delta!

850 000

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

Et band for alle!

NAV Ringsaker ønsker å videreutvikle
sin innsats rettet mot bekjempelse av
barnefattigdom og utenforskap. Prosjekt
Delta! vil gi muligheter for etablering av
et helhetlig tilbud til prioriterte barn og
unge og deres familier, som har særlig
høy risiko for marginalisering, og som
vurderes å ha særlig behov for
alternative mestringsarenaer.
Søker ønsker å øremerke 8 plasser til
unge mellom 10 og 18 år til å få
opplæring i rytmisk musikk og aktiviteter
rundt dette på Lismarka Rockshool.
Tilbudet skal være gratis for disse 8
unge.

100 000

Stor-Elvdal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stor-Elvdal kommune

Tekna Park utstyrssentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sør-Odal kommune

BUA Sør-Odal

150 000

Sør-Odal kommune

Aktivitetsskolen i Sør-Odal

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Tiltaket skal skape gratis, aktive og
sosiale mestringsarenaer for barn
mellom 6-12 år.
Tilby ukentlige aktiviteter, samt aktivitet i
høstferie, vinterferie og sommerferie.
Målet er å fange opp og inkludere barn
med flyktningebakgrunn og/eller barn fra
lavinntektsfamilier som faller utenfor de
ordinære aktivitetsarenaene, og
derigjennom bedra til å forhindre og
forebygging og sosialisering.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Tolga kommune

Arena sommerjobb nettverk, læring deltakelse
og mestring i Tolga (
Viderføring)

Dette er i stor grad noe som gir mulighet
for sosial utjevning.
- Tiltaket er målrettet mot målgruppen ,

Sør-Odal

150 000

Tolga
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90 000

men bakgrunnen for tilsettingen vil ikke
virke stigmatiserende
siden fokus vil være på ungdommens
ressurser.
- Tiltaket vil sette kommunen i stand til å
tilsette flere ungdommer enn ellers i
sommerjobb, og vil
komme i tillegg til planlagte
sommervikarer.

Trysil
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Trysil kommune

Aktiv på klubben

Tiltaket innebærer at ungdom tilbys
månedlig ulike gratis aktiviteter gjennom
ungdomsklubben. Aktiviteter som
normalt vil være kostnadskrevende for
den enkelte ungdom å være med på. Her
er målet å nå ungdommene som på
grunn av økonomi normalt ikke får
mulighet til å delta på slike aktiviteter og
gi dem tilbudet, men sammen med andre
ungdommer slik at opplevelsene kan
deles og de blir en del av et fellesskap.
Tiltaket blir ikke stigmatiserende, men
oppleves som en del av et utvidet
klubbtilbud

130 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

TYNSET
IDRETTSFORENING

Rette aktiviteter for bedre
integrering

100 000

Tynset kommune

SOMMER I SKOGEN

Tynset idrettsforening vil gjennom "Rette
aktiviteter for bedre integrering"
iverksette flere nye tiltak, som skal gi
fritidsaktiviteter til barn og unge i
lavinntektsfamilier. Blant aktivitetene er
fotball, håndball, klatring turn m.m.
Deltakelse i aktiviteter sammen med
andre vil fremme helse, fysisk aktivitet og
inkludere alle i samfunnslivet.
Sommerferieaktivitet for 12 ungdommer
der en ansatt skogbruker organiserer
ungdommer og aktiviteter. Leie en
skogteig i sykkelavstand fra sentrum.
Skogfaglig og naturfaglig opplæring,
tynning av skog, vedproduksjon,
friluftsliv. To grupper, 6 + 6 ungdommer,
gruppene alternerer med pliktmessig
oppmøte annenhver dag i 5 uker.

Tynset

70 000

Våler
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Våler kommune (Hedmark)

Aktivitetsmidler til
Vålerbarn i risiko

Aktivitetsmidler til Vålerbarn i risiko skal
brukes til å tilrettelegge for økt sosial
inkludering og deltakelse i
fritidsaktiviteter for målgruppa barn i
lavinntektsfamilier. Gjennom samarbeid
med lokale aktivitetstilbydere og frivillig
sektor søker kommunen å møte de fleste
behov og interesser hos barna i
målgruppa.

125 000
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Åmot
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Åmot kommune

Ungdommens Kulturhus

Kulturhus for ungdom som er åpent hver
tirsdag 14-21. Aktivitetene består av
leksehjelp, matservering, kinovisning,
ungdomsradio, kurs og forfatterbesøk. I
tillegg skal det arrangeres syv konserter.
Ungdommene er svært involvert i valg og
gjennomføring av de ulike
arrangementene.

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

BARNEVERN-TJENESTEN I
VÅLER, ÅSNES OG GRUE

Inkludering av barn i
lavinntektsfamilier

Målet med tiltaket er å tilby barn og unge
aktiviteter i skolens ferier. Det vil
gjennomføres aktiviteter på tvers av
tjenester i kommunen og i samarbeid
med frivillig sektor. Eksempler på
aktiviteter kan være ferieklubb med ulike
sommeraktiviteter, samhandling med
kulturskole, speiderklubb, Røde Kors og
Lions for barn 6-13 år, og aktiviteter i
samhandling med ungdomsklubb, og
frivillige organisasjoner for ungdom 1418 år.

Åsnes

50

50 000

Hordaland
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Askøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

ASKØY RØDE KORS

Barnas Røde Kors Askøy

250 000

Askøy kommune

Sammen om
barnefattigdom - avtale
med frivillige lag

ASKØY SEILFORENING

Sjøsport uken 2019

Askøy kommune

Flere Farger Askøy

Barnas Røde Kors Askøy sitt
overordnende mål er at alle barn skal
vokse opp i trygge fellesskap der den
enkelte utvikler gode holdninger, verdier
og levesett som gagner barnet og
samfunnet nå og i fremtiden. Et
langsiktig mål er å forebygge langsiktige
helsemessige og psykososiale problem
hos barn og unge som kan følge av
mobbing, svak familieøkonomi, lavt
selvbilde, ensomhet, rusmisbruk,
inaktivitet og overvekt.
Tiltaket skal videreutvikle samarbeidet
mellom Askøy kommune og frivillige lag
og organisasjoner for å sikre at barn i
lavinntektsfamilier på mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter sammen med andre
barn. Tilskudd i prosjektet skal gjøre det
mulig å støtte de lag som har inngått
avtalen 'Sammen mot barnefattigdom'
med midler til å inkludere barn,
eksempelvis kostnader til turer, cup,
utstyr mv
ASF ønsker å tilrettelegge for at barn og
unge på Askøy skal ha et annet
alternativ til «sommerskole» enn en ren
fotballskole. Kjennskapen til og
kunnskapen om naturen og sjøen
ansees som et viktig element for barn
som vokser opp i en kystkommune.
Samtidig håper de å rekruttere nye
seilere til klubben: Gleden over å mestre
båten, vannet og elementene er noe alle
burde få kjenne på. Med fokus på
sikkerhet på land og til vanns
(livreddende førstehjelp og forebyggende
brannvern ), sikkerhet ved/på sjøen (
hvorfor skal man bruke redningsvest?),
lek og mestring på (i vannet) seiling,
coasteering, kanopadling, fokus på
forsøpling/plastinnsamling), lage mat av
råstoffene som er i sjøen.
Flere Farger er basert på metoden fra
Fargespill som oppstod i Bergen i
2004.Flere Farger er et mindre format,
men visjonen, filosofien og
arbeidsmetodikken er den samme. Det
er et flerkulturelt kunstnerisk prosjekt der
barn og unge (ca. 6-20 år) fra forskjellige
land, inkludert Norge, medvirker på
scenen i et resultat av en stor forestilling.
Barna/ungdommene representerer flere
kulturer, religiøse retninger,og har svært
ulik alder og bakgrunn.Forestillingen skal
være en blanding av norsk og
utenlandsk folkemusikk med sang, dans,
regler, leker osv. som barna har tatt med
fra sine land og kulturer. Alle deltagerne
er ressurser og har noe viktig å bidra
med inn i prosjektet. Her er inkludering
og ressursfokus hovedstikkordene og

52

100 000

50 000

300 000

skattene de kommer med skal forme
forestillingen.

Austevoll
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Austevoll kommune

Aktivitetskort

AUSTEVOLL
IDRETTSKLUBB

Open hall og andre
lavterskeltilbud

Austevoll kommune vil i samarbeid med
aktuelle kommunale instanser og frivillige
lag og organisasjoner utvikle et
aktivitetskort som demper konsekvensen
av fattigdom blant barn og unge i
Austevoll.
Søker ønsker å ta i bruk hallen mer enn
det man gjør i dag . Søker ønsker å knytt
til seg flere aktiviteter når tiltaket blir
skikkelig etablert. Dette kan for eksempel
være matlaging med innvandrere eller
håndverk som holder på å forsvinne.

Tilskudd
75 000

50 000

Austrheim
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Austrheim kommune

Aktiv kvardag for alle i
Austrheim

Målsettingen med tiltaket er å gi varierte
opplevelser til barn og unge. Det vil være
tilbud om en aktivitet eller
kulturarrangement i måneden. Det vil
blant annet være tilbud om skøyte- og
akedager, åpen hall i ferier, familiedager,
fiskekurs, barneteater, spillkvelder m.m.

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Bergen kommune

Inkludering gjennom
deltidsarbeid

750 000

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I BERGEN

Ferietiltak

FORENINGEN
LØVSTAKKEN
FRIVILLIGSENTRAL

Løvstakken UT

SPORTSKLUBBEN BRANN

Brannsjansen

Arbeidsforberedende kurs over fire
kvelder med innføring i
arbeidslivskunnskap, og hovedmål er å
arbeide med holdninger knyttet til ulike
aspekter ved å være i arbeid. Når
deltakerne er ferdig på kurset får de
tildelt en arbeidskoordinator fra
Utekontakten som følger opp deltakeren
i prosjektperioden. Hver deltaker får 50
timer med lønnet deltidsarbeid over en
periode på omtrent 4 måneder.
Ferieturer i sommerferien og på
vinteren., samt familiedager i andre
helger. Aktiviteter som ballspill, båttur,
ski, turer og lek for barn i alderen 2-16
år.
Målet for tiltaket er å gi barn og unge
uten økonomiske forutsetninger,
muligheten for å delta i friluftsliv på lik
linje med jevnaldrende som har bedre
forutsetninger. Det gis varierte tur- og
aktivitetstilbud gjennom hele året.
Målsetningen med tiltaket er å integrere
unge sårbare i arbeidslivet eller fullføre
studier, slik at utenforskap hindres på
sikt. Et fem trinns arbeidsprogram med
individuell tilpasning og fleksible
løsninger. Gjennom teori og praksis og
tett oppfølging jobbes det mye med
holdninger, verdier og selvtillit, slik at
kandidatene blir mer bevisst seg selv,
mer robust og kommer styrket ut av

Bergen
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300 000

195 300

705 000

STIFTELSEN ROBIN HOOD
HUSET

Fritids- og ferieaktiviteter
for barnefamilier på Robin
Hood Huset

BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING FOR
BARNEHAGE, SKOLE OG
IDRETT

Ferie og fritidstilbud ved
Gimle

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I BERGEN

Bamsehiet

SPORTSKLUBBEN TRANE

SLIM - prosjektet (LIM =
LekserIdrettMat)

BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING FOR
BARNEHAGE, SKOLE OG
IDRETT

Ung og Aktiv i Bergen

AKKS BERGEN

Musikkaktivitet for barn og
unge: Loud! Jentenes
bandleir 2019, kurs og
workshops

STIFTELSEN
MENINGSFULL OPPVEKST
I LAKSEVÅG

Aktiv i Bergen Vest
(tidligere betegnelse
Sommer i Bergen Vest)

54

programmet uansett utfall. Tilbudet
dekker fulle uker inklusive sosiale tiltak,
servering av frukt og lunsj. SK Brann
legger til rette for praksis og fungerer
som en døråpner inn mot eksisterende
og nye samarbeidspartnere.
Tiltaket vil gjennom aktiviteter i helger og
ferier gjennom hele året for barn i følge
med voksne bidra til å bedre
oppvekstsvilkårene for barn i familier
med økonomiske og sosiale utfordringer.
Tiltakets målgruppe er barn i Bergen og
omland som vokser opp i familier med
lav inntekt, og deres omsorgspersoner.
Alle aktiviteter og tilbud er kostnadsfrie.
Ferie- og fritidstilbud ved Gimle er et
tiltak med en rekke aktiviteter på
ettermiddag, helg og ferier, for ungdom i
Årstad bydel som er knyttet til Gimle
oppveksttun - skole. Tiltaket skal
forebygge utenforskap og fremme
inkludering og deltakelse for ungdom
som er berørt av fattigdomsproblematikk.
Bamsehiet tilbyr lek, ulike aktiviteter og
middag 2 dager i uken til barn i alderen
4-12 år i følge med foreldre eller andre
omsorgspersoner. Det skapes
fellesopplevelser og mulighet til
nettverksbygging for barna og familiene.
Nytt i 2018 var åpen lørdagskafé i byen
med aktiviteter for barna samt mat til en
lav pris. Lørdagskafeen har vært
populær og vil fortsette i 2019.
Sunne fritidsaktiviteter for barn ved
Slettebakken skole. LIM er også en
sosial møteplass hva angår skolearbeid
og idrettsaktivitetene.
Aktivitet i ferie og fritid, hovedsakelig
gjennom aktivitetsleirer. Det arrangeres
leirer med ulike aktiviteter. Leirene
arrangeres i ferier på dagtid fra kl. 09-15.
Det vil bli idretts-, frilufts-, gårds-, skate-,
og adrenalinfylte tilbud for alle barn og
unge fra 2. til 10. trinn. Leirtilbudet
arrangeres i samtlige bydeler i Bergen.
Målsettingen med tiltakene er å skape en
trygg arena, gjennom musikkaktivitet, for
barn og unge. Tiltakene skal bidra til
mestring, bygging av selvtillit, etablering
av nye vennskap og læring. Tiltakene
skal bidra til at barn og unge, som
normalt ikke deltar på kultur- og
fritidsaktiviteter, får et fullverdig tilbud og
kan delta på de samme premissene som
andre. Loud!Jentenes bandleir er i
høstferien 2019, mens kurs og
workshops er tilgjengelig hele året.
AKKS vil samarbeide med kommunale
tjenester, offentlige- og private
organisasjoner og aktører i musikklivet i
Bergen for rekruttering av målgruppen.
Kultur- og fritidstilbud til barn og unge i
Laksevåg bydel. Åpent i alle skoleferier.

520 000

275 000

600 000

300 000

230 000

130 000

150 000

STIFTELSEN CRUX

Fuglekassen

MØHLEN PRIS
IDRETTSLAG

MIL INTRO

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I BERGEN

V13 - ferietiltak

NY-KROHNBORG I.L

Sommer på løvstakken

Bergen kommune

"Jentegruppen"

STIFTELSEN NYE
FYLLINGSDALEN TEATER

Cirkusskolen

RASKBERGEN

RaskBergen

BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING FOR
BARNEHAGE, SKOLE OG
IDRETT

Bergen Kommune
Utlånssentral

BERGEN RØDE KORS

EVA, Bergen Røde Kors SOMMERTUR
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Tiltaket innebærer ferie/fritidsaktiviteter
og opplevelser for barn og familier som
er i en sårbar situasjon grunnet
problematikk knyttet til kriminalitet, rus
og/eller psykisk helse. Hovedfokuset er
på å gi barna positive opplevelser som
de ikke vil få mulighet for ellers, samt
også styrke kontakten mellom barna og
deres foreldre gjennom deltakelse i felles
aktiviteter.
Tilbud til minoritetsungdom uten
økonomiske barrierer for deltakelse.
Tiltaket omfatter blant annet
idrettsaktiviteter, musikkverksted og
ferietilbud.
14 aktivitetsdager i alle skoleferier,
overnattingsturer i skoleferier for 20
ungdommer.
Sommerferietilbud på Løvstakken i juli.

170 000

Målsettingen med "Jentegruppen" er å
fremme integrering og mestring ved at
jentene deltar i en organisert
fritidsaktivitet i nærområdet. Det
planlegges "Jentegruppe" ledet av
skolens helsesøster på fem barneskoler;
de fire som allerede eksisterer i Årstad
bydel, samt en ny gruppe i Bergenhus
bydel. Jentene skal selv være med å
bestemme aktivitetene ut fra egne
interesser. De vil være ukentlige treff på
skolene, og det legges opp til et tett
samarbeid med frivillige organisasjoner.
Jentene skal få hjelp til å starte opp med
en fritidsaktivitet, og motiveres til å
fortsette.
Regelmessig Cirkusskole-tilbud for
målgruppen. Tilbudet omfatter ulike
aktiviteter innen tradisjonelle Cirkustradisjon og nysirkus-tradisjon. Tilbudet
vil foregå ukentlig over en lengre
periode.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Sommertur for deltakerne i EVA - en
aktivitet i Bergen Røde Kors for

650 000

200 000

300 000

100 000

300 000

160 000

300 000

100 000

I.L. NORNA SALHUS

Alle skal med, et lyspunkt i
hverdagen

SALT BERGENSKIRKEN

Salt Kulturstipend

BERGEN RØDE KORS

Nasjonal tilskuddsordning
for inkludering av barn i
lavinntektsfamilier

BERGEN RØDE KORS

Barnas Røde Kors Bergen

utenlandske kvinner og deres barn som
har vært utsatt for vold i nære relasjoner,
menneskehandel eller æresrelatert vold.
Turen skal foregå over en helg i
sommerferien.
Tilbud om trening og sosiale aktiviteter,
samt sommerleir, særlig rettet mot barn
og ungdom med innvandrerbakgrunn.
Tilbudet innebærer ukentlig undervisning
i musikkinstrumenter og dans, eller
andre kulturtilbud skolen supplerer med.
Det innebærer også et tilrettelagt
øvingstilbud med utlån av rom og utstyr,
et tilbud om sosialisering på venterom to
dager i uken etter skoletid og morsomme
arrangementer for 4. - 7. klasse 2 ganger
per måned.
Prosjektet baserer seg på ung frivillighet
gjennom en ung-til-ung metode. Frivillige
i ressursgrupper kobler frivillige sammen
med deltagere i kompisgrupper basert på
alder og felles interesser. Alle deltar på
lik linje, i likeverdige relasjoner, hvor de
sammen planlegger og gjennomfører
ulike aktiviteter. Sammen skaper de
sosiale nettverk i lokalmiljøet, øver språk
og blir kjent med norsk ungdomskultur.
Barnas Røde Kors (BARK) er et gratis
aktivitetstilbud for barn i barneskolealder,
og skal være en arena for sosial og
kulturell inkludering. BARK er åpen for
alle barn fra 6-13 år men aktivitetens
fremste formål er å sikre at barn og
særlig barn som lever i vanskelig
situasjon får delta i meningsfull aktivitet
sammen med andre barn. Det skal legge
til rette for gode mestringsopplevelser,
og barna skal kunne få nye venner,
utvikle sosiale nettverk og gi barna
verktøy til å mestre sosiale relasjoner

120 000

300 000

150 000

200 000

Bømlo
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

BØMLO
FRIVILLIGSENTRAL SA

Ferieklubb

200 000

BØMLO
FRIVILLIGSENTRAL SA

BUA BØMLO

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Bømlo

Ferieklubb i uke 26 for barn fra 1-4.
klasse. Leir i uke 27 for barn fra 57.klasse. Høsttur for barn fra 0-19 og
deres familier i skolens høstferie.
Juleverksted, juleteater og julekino i
desember. Tur i vinterferien for barn +
familiene deres, det blir tur i fjellet med
aking + ski for de som ønsker det.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
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150 000

260 000

ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

Etne
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

ETNE KYOKUSHIN
KARATEKLUBB

Karate for alle

Etne karateklubb søker om midler til å
dekke utstyr og leir for å inkludere flere i
tilskuddsordningens målgruppe i sine
aktiviteter.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

STIFTINGA FITJAR
FRIVILLIGSENTRAL

Ope hus for ungdom i
Fitjar

Søker vil tilby gode aktiviteter for
ungdom ved Åpen hus-tilbudet. Dette
skal skje gjennom Fitjar
Frivillighetssentral.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Fjell kommune

Aktivitetskortet i Fjell
kommune

200 000

FORENINGEN BASECAMP
UNGDOMSDIAKONITILTAK
/ BASECAMP YDSBASECAMP YOUTH
DIACONAL SERVICE

Basecamp Aktiviteter for
alle

Aktivitetskortet er etablert over fleire år i
Fjell kommune. Tilbodet er til
barnefamiliar i låginntektsfamiliar. Kortet
har som mål å primært nå barn og unge i
alderen 4-16 år. Aktivitetskortet gjev
korthavar og ein ven eller familiemedlem
inngong til å besøke aktivitetar i
nærområdet.
Basecamp Aktiviteter for alle skal bidra til
å gi ungdom i alderen 13-20 år
opplevelser og erfaringer av mestring
som av ulike årsaker ikke har mulighet til
dette ellers. Alle aktiviteter og turer skal
være av høy kvalitet og utfordre og glede
ungdommene på ulike områder. Et viktig
mål er å spleise ulike ungdomsgrupper
sammen gjennom aktivitetene
Basecamp tilbyr.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

NÆR SJØEN VIDAR
ØVREDAL

Nasjonal tilskuddsordning
mot barnefattigdom.
Ferietilbud for unge
mellom 13 og 19 år. Delt
mellom fire dager i august
og tre dager i høstferien
2019

To perioder på tilsammen sju dager for
15 ungdommer i alderen 13-19 år.
Første periode på fire dager i august vil
tiltaket bestå av mange aktiviteter med
base på en holme, der søker har leid et
hus. Aktuelle aktiviteter er kajakk og
kanoturer, klatring, rappellering, båtturer,
tubekøyring, bading, fisking, ballspill ,
besøka klatrepark m.m. Andre periode i
oktober vil søker ta med ungdommene

35 000

Fitjar
Tilskudd
80 000

Fjell

300 000

Fusa
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50 000

FUSA SOKN

på en fjelltur over tre dager med
overnatting på turisthytter.
Søker ønsker å lage et to ukers langt
ferietilbud, der barna skal få prøva ulike
aktiviteter, bli kjent med lokale lag og
foreninger samt få seg nye venner.
Tilbudet skal være et alternativ til
ferieoppleving for barn, og hjelp til
familier som ikke har anledning til å reise
bort på ferie.

Ferieklubb

60 000

Kvam
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kvam herad

Ung Fritid

150 000

Kvam herad

Etablering av
utstyrssentral i Kvam

Ung Fritid samler ulike tilbud og
aktiviteter for barn og unge som kan
være utsatt for utenforskap av ulike
grunner. Tilbudet er universelt utformet
og i stor grad gratis. Tilbudet skal bidra til
å redusere konsekvenser av å vokse opp
i familier med vedvarendre lav inntekt
eller andre belastende leve- eller
livsvilkår.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

50 000

Kvinnherad
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kvinnherad kommune

BUA Kvinnherad

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

300 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Lindås kommune

Ferie- og fritidstilbod i
Lindås Kommune

120 000

NORDHORDLAND
BALLKLUBB

Nordhordland Ballklubb Inkluderingsfondet

Lindås kommune, v/ avdelingene kultur
og oppvekst, ønsker å skape gode og
inkluderende aktivitetstilbud til ungdom i
skoleferiene og aktivitet spredt gjennom
året. Tilbudene retter seg mot spesifikke
grupper, men og mot øvrige. Søker
ønsker i fellesskap og samarbeid med
ungdommene kan skape lavterskeltilbud
med kvalitet og innhold som oppleves
som relevante. Der ungdom på tvers av
ulik bakgrunn kan møtes og få felles
opplevelser og referanser.
Nordhordland Ballklubb har opprettet et
eget Inkluderingsfond med et eget styre

Lindås

58

150 000

for fondet.Fondets formål er å gi tilskudd
til barn og ungdom som er medlemmer i
NBK mulighet til å delta på aktiviteter
sammen med laget sitt som en ellers
ikke ville kunne delta på grunnet private
økonomiske forhold.

Meland
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Meland kommune

Sommaraktivitetar for barn
og ungdom i Meland

Målsetninga med "Aktiv sommar i
Meland" er å gje eit ferietilbod til barn og
ungdom i lavinntektsfamiliar i Meland (og
Alver i høve ungdommar) der dei deltek
på lik line med andre born og
ungdommar. Tilbodet vil vera åpent 19
dagar i juli på dagtid, ettermiddag / kveld
og ei helg. Tilbodet er gratis og
inkluderar servering av eit måltid kvar
dag. I to av aktivitetane for ungdom er
det berekna eigenandel for dei som ikkje
er i målgruppa.
Frivillige organisasjonar i Meland står for
aktivitetane der barn og ungdom får
prøve ut ulike aktivitetar som kan
inspirere og rekruttere barn som fell
utafor av ulike årsaker til å delta på
viktige sosiale arenaer. Søkar
samarbeider med ulike tenester i
kommunen for å nå fram til barn og unge
i målgruppa og sikre at dei får delta på
tilbodet.

260 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Odda Ungdomssentral

100 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Skattkammeret Odda

Odda Ungdomssentral er et
oppholdssted for ungdom i alderen 13-18
på kveldstid med fokus på aktiviteter,
kursing og inkludering i fritidsaktiviteter.
Tiltaket fokuserer på brukermedvirkning,
integrering, og sosial ekskludering.
Fattigdomsforebygging skal stå sentralt i
arbeidet. Tiltaket er lokalisert hos
Skattkammeret Odda og blir driftet av
Kirkens Bymisjon Haugalandet. Tiltaket
skal holdes åpent i skoleferier og vil i stor
grad benytte seg av frivillig arbeidskraft.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Odda

80 000

Os
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OS TURN FOTBALL

Os Fotball Telenor Xtra
Fotbalfritidsordning/Os
Akademiet.

Tiltaket innebærer at det skal arrangeres
eit regelmessig fritidstilbud for
målgruppen heile skuleåret. Tilbudet vil
være åpent 5 dager i veka etter skuletid

150 000

59

og det blir også gitt mat og leksehjelp.
Fotballfritidsordningen er allereie etablert
og høster mange gode ord, no gjeld det
for oss å kunne gi muligheiten til alle.

Radøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Radøy kommune

Sommarcamp for ungdom

Ungdomsklubben søker støtte til ein
sommarcamp for ungdom mellom 7.kl3.VGS. Campen varer i 6 veker frå juniaugust. Det vert arrangert varierte
aktiviteter for å passe alle og er eit godt
førebyggjande tiltak for ungdom. Det er
fokus på uorganiserte ungdom, unge
med psykiske vanskar, flyktningar,
ungdom med økonomiske vanskar og
ungdom som har forsette med psykiske
vanskar og/eller rusproblem.

123 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Samnanger kommune

Sommarklubben

Målet med tiltaket er å forbedre
muligheten for at flere barn og unge skal
få delta på aktiviteter i sommerferien,
uavhengig av foreldrene sin inntekt og
sosiale situasjon. Tilbudet omfatter ulike
aktiviteter både utenfor og innenfor
kommunen sine grenser.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stord kommune

Inkluderande fritid

200 000

STORD IDRETTSLAG

Alle skal få muligheten til
å bli med/Alle med litt
lenger

Stord kommune

BUA-Stord

Tiltaket skal lage ein strategi og plan for
Stord kommunen sitt samarbeid med
frivillige lag og organisasjonar med mål
om å inkludere fleire barn og unge i
minst éin fritidsaktivitet uavhengig av
foreldras sosio-økonomiske status.
Tiltaket skal også utarbeide aktivitetskort
som skal gje fleire barn og unge
mogelegheit til å delta på aktivitetar.
Søker vil gjennom samarbeidet med sine
samarbeidspartnere gi muligheten til
barn i lavinntektsfamilier til å få oppleve
aktivitet som de ikke ellers vil få
muligheten til.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Samnanger
62 800

Stord

40 000

240 000

Sveio
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Skattkammeret Sveio

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og

100 000
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Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Prosjektet skal gi barn og unge i Sveio
en mulighet til å delta på ulike ferie og
fritidsaktiviteter. Drømmesommer tilbyr
ulike ferieaktiviteter over to uker for 120
barn ved grunnskolen. Hangout
ungdomsklubb vil bli arrangert minimum
1 gang i måneden, og vil ha fokus på å
være en trygg og uhøytidlig møteplass
for ungdommene.

Ferie og Fritid Sveio

150 000

Ullensvang
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ullensvang herad

Vannvittig morro- ferie
2018

Målet er å gje barnefamiliar som elles
ikkje har mogelegheit til å reise på ferie,
sjansen til å oppleva gode ferieminner
saman med heile familien. Ynskjer å tilby
ein gratis ferietur der familiane får
mogelegheit til å dele gode opplevingar
og skapa felles minner. Turen går til
Dyreparken i Kristiansand.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vaksdal kommune

Vaksdal Frivilligsentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

VOSS RØDE KORS
LOKALFORENING

Rein glede Vasstilvenning i sosialt og
trygt miljø i Vossabadet

Målsettinga med tiltaket er å hindra
utanforskap, og med det begrensa
konsekvensane av å veksa opp i
låginntektsfamiliar eller med
barnefattigdomsproblem. Vossabadet er
ein viktig sosial møteplass der barn og
unge møtas opp til fleire gonger i veka
for uforpliktande samvær. Badet tilbyr
lågterskelaktivitet som ikkje krev store
prestasjonar, dyrt utstyr eller
dugnadsarbeid. Tiltaket går ut på å gi
verdikort i Vossabadet til barn og unge
(5-19år) berørt av fattigdomsproblemer,
slik at også denne gruppa får mulighet til
å gå i Vossabadet saman med familie og
vener. Me ynskjer spesielt å nå ut til barn
og unge som ikkje med i anna organisert
fritidsaktivitet. Tiltaket er livreddande,
hindrar ekskludering og einsemd, og det

300 000

Vaksdal

Voss

61

Voss kommune

Ungprosjekt Voss

GMB AKTIV HELSE AS

Fysisk aktivtet og
bevegelsesglede for jenter
mellom 13 og 18 år .
Me skal ha fokus på fysisk
aktivitet , mestring og
bevegelsesglede for jenter
i denne aldersgruppa.

62

gir meir aktive og deltakande born og
unge.
Avdelinga born og ungdom ved
kommunlalavdeling Kultur og fritid vil
tilsetta fem ungdommar som skal vera
instruktørar på tre ulike prosjekt.
Målgruppa er primært ungdom mellom
13-19, men det kan vera mogeleg for
yngre born å delta også. De vil tilby tre
ulike aktivitetar: musikk/samspel,
poesi/skrivekurs og data/spelekveldar.
Prosjektperioden er eit skulesemester,
med totalt 20 samlingar. Alle tre
prosjekta er lavterskeltilbod, som de
håpar vil inspirera dei unge og skapa
gode møteplassar. Det er mange born
og unge som ikkje har mogelegheit å gå
på tradisjonelle fritidsaktivitetar.
Prosjektet er ope for alle og de håper å
få med deltakarar som er interesserte i
dei ulike kulturuttrykka, på tvers av
sosiale lag og kulturar.
Tiltaket innebærer at treninga
/fritidsaktiviteten skal foregå 1 gong i
veka for målgruppa i skuleruta. frå mars
2019 til mars 2020. Tilbodet innbefatter
ulike aktiviteter innan fysisk aktvitet og
trening, Målet vil vere auka aktivitet,
bevegelsesglede, mestring og kjensle av
å tilhøyre eit felleskap med andre i
samme aldersgruppe. Aktivitetane vil
verte holdt av fysioterapeut og /eller
instruktør med master utdanning innan
fysisk aktivitet og helse og innimellom
leige inn ernæringsfysiologen som kan ta
med ungdomane i matlaginga. Tilbodet
vil foregå rett etter skuletid og
deltakerene vil få eit enkelt måltid. Det er
oppretta godt samarbeid med frivillige
lag og eit tettare samarbeid med andre
kommunale instanser for å få rekruttere
ungdom til denne målgruppa.

50 000

50 000

Møre og Romsdal
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Fræna
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Fræna kommune

Fræna Utstyrspool

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

250 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Giske kommune

Aktiv ferie

Målsettingen for tiltaket er at deltakerne
får økt livskvalitet, økt sosial og kulturell
kompetanse, bygger relasjoner og
nettverk og opplever mestring. Tiltaket
inneholder varierte aktiviteter i feriene,
som blant annet tur til Stryn feriesenter,
tur til en besøksgård, tur til Valldal
aktivitetspark, idrettsdag, fisketur, tur til
Atlanterhavsparken i Ålesund m.m.

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Halsa kommune

Kultur og opplevelsestur

Halsa kommune

Dagsturer i ferien

Tur til Trondheim for å besøke
Vitensenteret og Nidarosdomen.
Planen er tre tiltak, en dag i Atlanten
eventyrbad, en dag i Gammehaugen
Friluftsområde og gratis deltakelse på
alpintur til Opdal, arrangert av
ungdomsrådet i kommunen. Kommunen
jobber mot negativ sosial kontroll og vil
med tiltakene hindre at økonomi er en
grunn til å ikke å delta i inkluderende og
positive aktiviteter for barn og unge.

Giske

Halsa
19 200
50 000

Haram
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Haram kommune

Bli med 2019

Tiltaket "Bli med 2019" vil gje tilbod om
leksehjelp til barn og evt. foreldre ein
time etter skuletid fire dagar i veka. .
Vidare skal tiltaket tilby eit regelmessig
fritidstilbod "Open hall" ein dag i veka der
barn blir presentert for og får prøve ut
ulike aktivitetar i samarbeid med frivillege
lag og organisasjonar og der foreldre kan
vere med som frivillege. Målsettinga er å
kunne gje eit variert tilbod og bidra til å
rekruttere barn og unge til
fritidsaktivitetar, samt skape sosiale
møtepunkt.

130 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Herøy kommune (Møre og
Romsdal)

Opplevelseskort i Herøy
kommune, Møre og
Romsdal

Målsettinga med tiltaket er å legge til
rette for at barn i lavinntektsfamilier kan
få delta i kultur- og fritidsaktivitetar.
Herøy kommune har eit aukande tal av

150 000

Herøy
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NAKUHEL SUNNMØRE

barn og unge i lavinntektsfamilier og
familier med ein forsørgjar og ser at
dette fører til utanforskap for ei utsett
gruppe. Inkludering, sosialisering, trivsel
og glede for barn og unge i målgruppa er
hovudmålet med tiltaket.
Naturskule på Brekkegarden i Sande
med 18 samlingsdagar for inntil 10
deltakarar frå familier med låg inntekt.
Tiltaket femner om ni naturfaglege tema,
for born i aldersgruppene 6-12 og 13-19
år. Sentralt er utviklinga av ein hage som
skal tiltrekke seg sommarfugl og andre
pollinerande insekt. Gjennom dette
prosjektet får deltakarane kjennskap til
korleis ein kan auke artsmangfaldet i
nærområdet for å justere for akkumulerte
negative miljøeffekter. Deltakarane skal
ha feltkurs for fugl og botanikk, matlaging
ute, fotokurs, bygging av fuglekarnapp,
og utandørs leik.

Naturskulen

50 000

Kristiansund
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KRISTIANSUND
FRIVILLIGSENTRAL

Utstyrssentral ved bruk av
BUA-ordningen

230 000

Kristiansund kommune

Aktiv Ferie

Kristiansund kommune

Kom opp!

Kristiansund kommune

Frivillighuset workshops

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Tiltaket innebærer aktivitetscamp i 2 uker
av skolens sommerferie og 1 uke i
høstferien for målgruppen. Tilbudet
omfatter ulike aktiviteter og en utflukt,
samt servering av frokost og lunsj alle
dager. Det samarbeides med andre
kommunale tjenester, og med frivillige
lag og organisasjoner for å kunne gi et
variert tilbud og for å rekruttere barn og
unge i målgruppen.
Målet er å tilby ungdommer i alderen 1825 år et aktivitet og fritidstilbud, hvor 10
deltakere får delta på et 6-8 ukers kurs,
som er satt sammen slik at det gir
deltakerne et variert, grensesprengende
og inspirerende tilbud. I dette tilbudet
skal fire organisasjoner bidra inn på
invitasjon fra NAV og tilby et unikt tilbud
som skal gi ungdommen ulike
perspektiver og arenaer for mestring,
livsglede og kunnskap om ferdigheter til
å takle utfordringer man møter på i livet.
Tiltaket er et samarbeid med
Kristiansund Ballklubb, Kristiansund og
omegn Røde Kors, Crossfit og
Kristiansund Fjellklubben.
Målsettingen er å gi ungdom mellom 15
og 25 tilbud om ulike workshops
gjennom året. Frivillige lag og
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150 000

130 000

150 000

organisasjoner vil bli knyttet opp mot
kursene. Det vil være tilbud om
workshops innen dans, redesign av
møbler og klær, foto m.m.

Midsund
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Midsund kommune

Mekkeverksted

Mekkeverksted som skal være et tilbud
for barne og unge som faller utenfor
annen organisert aktivitet og som er
interessert i mekking av motorer, moped
og bil.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Molde kommune

Bua Molde

200 000

ROMSDAL TINDEGRUPPE

Kortreist aktiv ferie for
barn og unge i
Molderegionen

MOLDE FOTBALLKLUBB

Deltakelse på
Jazzfotballskole

MOLDE FOTBALLKLUBB

Tilskudd til nødvendig
utstyr for barn i
lavinntektsfamilier

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Klatreklubben Romsdal Tindegruppe
skal i dette tiltaket holde klatre- og
buldreveggen åpen 7 uker i
sommerferien for å gi et tilbud til barn og
ungdom som ikke har råd eller mulighet
til å reise på ferie i løpet av sommeren.
Målgruppen kan melde seg på en uke
med organisert aktivitet fra kl. 10-15, i
tillegg til at klatreveggen holdes åpen for
alle på kvelden. Vil tilby egne uker kun
for jenter.
Dekke påmeldingsavgift for opp til 10
barn fra lavinntektsfamilier til
Jazzfotballskolen 16.-18. juli 2019.
Påmeldingsavgiften dekker trening,
foredrag, utstyrspakke og lunsj.
Alle spillere i Molde FK Bredde kjøper
hvert år sine egne drakter som brukes på
kamper for laget.
Tiltaket skal gi opp til 30 barn muligheten
til å få støtte til å kjøpe drakt. Ved å
redusere kostnaden knyttet til å spille
fotball for Molde Fotballklubb håper
klubben at flere barn fra
lavinntektsfamilier har muligheten til å
delta.

50 000

Molde

235 000

10 450

11 115

Nesset
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nesset kommune

Nesset utstyrspool

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt

200 000
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med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Rauma
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Rauma kommune

Relasjonsbygger og
fritidskoordinator - alle
innafor!

Søknad om tilskudd til å dekke
lønnsutgifter til fritidskoordinator i 100%
stilling.
Målgruppe er barn med fluktbakgrunn,
innvandrerbakgrunn og andre i en sårbar
livssituasjon.

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stordal kommune

Barnas supersommar

Stordal kommune

Utstyrsbase for aktivitet og
friluft

Barnas supersommer skal gi barn og
unge mulighet til være med på varierte
aktiviteter og dagsturer i
nabokommunene i løpet av
sommerferien. Søker vil samarbeide
med ulike enheter i kommunen og
nabokommunen, samt frivillige lag og
organisasjoner.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LANGEVÅG RØDE KORS
MOLVÆR

Sula utstyrssentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sykkylven kommune

Utstyrssentral for
Sykkylven Kommune

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

240 000

Stordal
30 000

20 000

Sula

Sykkylven
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Volda
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Volda kommune

Ferieprogrammet for
barnefamiliar 2019

130 000

Volda kommune

Volda utstyrssental

Målsetningen med tiltaket er å tilby
barnefamilier med lav inntekt gode og
sosiale turer og aktiviteter i nærområdet,
og dermed få positive ferieopplevelser
selv om en ikke reiser bort. Det vil være
tilbud om aktiviteter i vinter- og
sommerferien, blan annet ridning, bading
og grilling, dagsturer til opplevelsesgård
og badeland og skiaktiviteter i
vinterferien.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Ørskog
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ørskog kommune

FERIEGØY

Målsettingen med tiltaket er å gi barn,
ungdom og familier varierte opplevelser.
Aktivitetene vil kunne være dagsturer til
klatrepark, badeanlegg, telttur med
overnatting, julekino for hele familien
m.m.

106 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON MØRE

Skattkammeret

500 000

LERSTAD SKOLEKORPS

Inkluderende aktivitetsdag
for barn og unge

Ålesund kommune

Drømmesommer

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Lerstad Skolekorps ønsker å arrangere
en kostnadsfri aktivitetsdag for barn og
unge i nærmiljøet. Dette for å bidra til
bedre samhold mellom familiene i
«Lerstad-bygda».
Korpset praktiserer lave kontingenter og
egenandeler på sine aktiviteter kunne
være ett tilbud for flest mulig, og har
derfor svært begrenset med midler til
arrangement utover vanlig drift. Tilskudd
vil derfor være avgjørende for hvorvidt
aktivitetsdagen skal kunne la seg
realisere.
Drømmesommer er for absolutt alle barn
i Ålesund kommune mellom 6 og 16 år.
Søker gjennomfører åtte leire med
tilsammen 120 plasser, av fem dagers
varighet og er bygget på temaene kunst,

Ålesund

68

33 250

75 000

kultur og natur. Leirene er et alternativ til
tradisjonelle ferietilbud. Ledere og
instruktører har kunst-, kultur og
naturfaglig kompetanse og i tillegg sosial
kompetanse. Barn med særskilte behov
har fortrinnsrett. Barna skal representere
et tverrsnitt og gi alle en lik og unik
mulighet til erfaring med dannelse, kunst,
kultur og natur.

69

Nordland

70

Alstahaug
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Alstahaug kommune

BUA Alstahaug SA

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

250 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Andøy kommune

Innaførr

Tiltaket vil gå til aktivitetskort,
utstyrssentral, aktivitetsleir og
fritidskonsulent. Aktivitetskort vil dekke
utgifter som personlig utstyr, kino,
svømming, billetter til arrangementer etc.
Ferieklubben for barn skal være gratis,
sånn at alle barn har en reell mulighet for
å delta. Ferieklubben har fokus på
mestring, sosiale aktiviteter og fysisk
aktivitet. Utstyrsentralens mål er at
mangel på utstyr ikke skal være et hinder
for deltakelse i aktiviteter.

175 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Ballangen kommune

BUA -Ballangen : Ei stua
for de unge

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

250 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

TERRÅK IDRETTSLAG

Gode opplevelser for alle
barn

Søker planlegger ulike tiltak som gir alle
barn og ungdom en mulighet til å delta i
utvalgte aktiviteter og tiltak med
integreringseffekt.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

BODØ IDRETTSRÅD

Aktivitetsguide

Bodø idrettsråd ønsker å starte opp med
aktivitesguide da søker ser at det kan
være en måte å nå ut til grupper som
ikke deltar i den organiserte idretten.
Søker tror mange av dem som ikke
deltar har en økonomisk utfordring eller
utfordringer i forhold til språk. De
mangler et bindeledd mellom idretten og
familien som de anser som veldig viktig.
Det er viktig å få gitt god informasjon og
ufarliggjøre idretten. Med det som

400 000

Andøy

Ballangen

Bindal
60 000

Bodø
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Bodø kommune

Ungdom i Sentrum

BODØ RØDE KORS

BUA Bodø

FRIDAY FUN NORGE

Friday Fun og Friday Fun
Holiday

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Bodø

bakgrunn tror de Aktivitetsguide kan
være en bra måte for å få inkludert flere
barn og ungdom i idretten.
Ungdom i sentrum er et tiltak rettet mot
ungdom i risikoutsatte miljøer i Bodø.
Det organiseres ulike aktiviteter hver
mandag ettermiddag/ kveld. Ansatte i
kommunen arrangerer og deltar i
aktivitetene. Ungdom med
oppfølgingsbehov får kontakt med
representanter fra hjelpeapparatet, som
følger opp og/ eller henviser videre.
Tiltaket bidrar til sosial integrering og
kompenserer for fattigdomsutfordringer.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Friday Fun er åpen hall for ungdom hver
fredag kveld. Tiltaket er åpent for all
ungdom, og det er gode og trygge
voksne til stede som sørger for at alle blir
inkludert og at dette er en trygg arena.
Aktivitetene styres av ungdommene selv.
I tillegg til vanlig aktivitet hver fredag, vil
Friday Fun arrangere ulike aktiviteter i
alle skolens ferier. Alle aktiviteter er
gratis, og det stilles ingen krav til utstyr
eller ferdigheter. Ungdommene som
benytter seg av Friday Fun eller Friday
Fun Holiday, vil også få tilbud om diverse
kursing/kompetanseheving med mål om
å gjøre ungdommene mer selvstendige
og bedre i stand til å delta på ulike andre
arenaer.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

300 000

170 000

150 000

260 000

Brønnøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

IL TJALG

Stupbratt klatreklubb

Tiltaket vil kunne tilby klatring som et
fritidstilbud og en mestringsarena for
barn i lavinntektsfamilier og andre.

100 000
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BRØNNØYSUND
IDRETTSLAG

Midlene vil brukes til å kjøpe inn alt av
klatreutstyr som: klatresko, klareseler,
taubremser/karabinere, klatretau og
taubagger, sikringsutstyr som Grigri,
fallmatter til buldring ute (klatring i lav
høyde uten tau, feks på store steiner
klubben har rengjort og tilrettelagt). Med
dette kan klubben tilby gratis utleie av alt
av klatreutstyr og dermed utjevne sosiale
forskjeller. Dette gjør at man slipper
kostnadene med innkjøp av utstyr, slik at
tilbudet blir åpent for alle.
BIL ønsker å iverksette en del enkle og
konkrete tiltak slik at terskelen for å være
med på
idrettsaktiviteter i regi av BIL skal være
svært lav. Målet er at de skal legge til
rette for at kostnadene ved å delta på
aktiviteter for barn og unge i målgruppen
skal være så lave at økonomi ingen
forhindres i å delta pga. økonomiske
forhold.

Tilrettelegging for
deltakelse i
fritidsaktiviteter
uavhenging av økonomi

100 000

Bø
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Bø kommune (Nordland)

Etter skoletid

"Etter skoletid» er et prosjekt rettet mot
barn og ungdom fra familier med lav
inntekt som har behov for, og ønsker, et
alternativ til de allerede etablerte
tilbudene i kommunen. Tilbudet gjelder
for barn og ungdommer fra 7-10.klasse
som ikke er med i organisert aktivitet
etter skoletid. Prosjektet legger opp til
leksehjelp, matlaging med fokus på et
godt kosthold og det sosiale fellesskapet
ved måltider, friluftsaktiviteter og fysisk
aktivitet med fokus på trivsel. Det vil
også bli arrangert helgeturer.

190 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LILAND
IDRETTSFORENING

Ungdomsidrett

BYGDEHUSET
SOLBAKKEN

Kultur på Tårstad

Ungdomsidretten er et lavterskeltilbud for
ungdommer på ungdomstrinnet. Hver
onsdag møtes ungdommene til felles
middag på skolekjøkkenet rett etter
skoleslutt, før man enten går i gymsalen
for felles aktivitet/idrett eller busses til
aktiviteten/idretten. Hver idrett blir
presentert over to onsdager. Målet er
ikke å bli god, men å få prøvd hva det
går ut på. Hvert halvår blir avsluttet med
busstur til Harstad med tur til noe
ungdommene ønsker (Grottebad,
bowling), samt pizza og brus etterpå.
Målsetningen med tiltaket er å tilby
barnefamilier og ungdommer tilgang til et
rikt kulturtilbud i sin egen kommune,
gjennom å tilby to Bygdekinoer i året
som lavterskeltilbud (gratis) og en
konsert/forestilling i året. Det tilbys også
skyss for å gjøre tiltaket lettere
tilgjengelig for vårt publikum.

Evenes

73

50 000

50 000

Fauske
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Fauske kommune

Sommerjobb til ungdom

150 000

Fauske kommune

Kommunal utstyrssentral

Målet er å hjelpe ungdom ut i
sommerjobb. Ungdommene får tilbud om
sommerjobb i avdelingen park/idrett i
kommunen eller i private bedrifter som
f.eks. butikkjobb. Søker ønsker å tilby
hver ungdom tre uker sommerjobb i
skoleferien. Målet videre er sosialisering
og styrking av ungdom fra ressurssvake
og fattige familier.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LOFOTEN FRILUFTSRÅD

Friluftsskole i Flakstad
kommune i sommerferien
2019

Lofoten friluftsråd søker om støtte til å
avholde en 4 dagers friluftsskole i
Flakstad kommune i sommerferien.
Friluftsskolene er et erie/fritidstilbud som
retter seg mot barn 9-12 år. Det er et
lavterskeltilbud som er åpent for alle. For
å sikre at alle barn får lik mulighet til å
delta, tilbys det gratisplasser til de med
behov.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Grane kommune

Opplevelsesdag i
familieparken

Grane kommune

Videreutvikling av
utstyrssentral

Opplevelsesdag for barnefamilier.
Arrangeres en lørdag i skolens
sommerferie.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Flakstad
20 000

Grane
Tilskudd
30 000

30 000

Hadsel
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Hadsel kommune

Hadsel utstyrssentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt

300 000

74

med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Hamarøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

HAMARØY
FRIVILLIGSENTRAL

Ferietilbud for barn og
unge i nye Hamarøy

Ferietilbudet for barn og unge i nye
Hamarøy kan bidra til å tjene flere
formål; det kan være med på å utjevne
sosiale forskjeller blant målgruppen som
kommer av foreldrenes sosiale og
økonomiske status, det kan gi barna
muligheter til å delta på alternative
mestringsarenaer de ellers ikke ville hatt
mulighet til å være med på. Lek og
aktivitet vil bli brukt som metode for
læring og mestring. Barna vil lære om
samisk kultur og tradisjoner, som
kommer til å være en viktig del av det
den nye kommunen vil representere.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Hattfjelldal kommune

Tur til Namskogan
familiepark

Tiltaket innebærer overnattingstur for
barn født 2013 for lek og aktivitet i
Namskogan familiepark. Tiltaket skjer i
regi av barnehagene i Hattfjelldal
kommune.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

HEMNES
FRIVILLIGSENTRAL

Hemnes utstyrssentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Leirfjord kommune

Familietur til Namsskogan
familiepark

Dette er et tiltak som retter seg inn mot
ferie- og fritidsaktiviteter for barn mellom
0 - 19 år. En dag med mange ulike
fysiske aktiviteter og opplevelser
sammen med familien.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Meløy kommune

UNG MESTRING

Tiltaket vil tilby mange ulike aktiviteter for
barn, ungdom og familier som skaper
mesting, selvfølelse og sosiale
relasjoner. Det vil være tilbud innen
fysisk aktivitet, kunst og
kulturopplevelser og møteplasser.
Tilbudene er åpne for alle, enten gratis
eller til en svært rimelig deltakeravgift.
På denne måten kan alle delta på
samme premisser.

200 000

Hattfjelldal
30 000

Hemnes

Leirfjord
57 500

Meløy
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Moskenes
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

LOFOTEN FRILUFTSRÅD

Friluftsskole i Moskenes
kommune i sommerferien
2019

LOFOTEN FRILUFTSRÅD

Lofoten friluftscamp

Lofoten friluftsråd søker om støtte til å
avholde en 4 dagers friluftsskole i
Moskenes kommune i sommerferien.
Friluftsskolene er et aktivt og
inkluderende ferie/fritidstilbud som retter
seg mot barn 9-12 år. Det er et
lavterskeltilbud som er åpent for alle. For
å sikre at alle barn får lik mulighet til å
delta, tilbys det gratisplasser til de med
behov.
Lofoten friluftsråd søker om støtte til å
arrangere Lofoten friluftscamp - en 3
dagers friluftsleir for ungdom i alderen
13-16 år. Leiren arrangeres i
sommerferien og er et lavterskeltilbud
som alle ungdom kan delta på, uansett
bakgrunn og erfaring. Lofoten friluftsråd
tilbyder gratisplasser for at økonomi ikke
skal være en terskel for at delta.

Tilskudd
20 000

30 000

Narvik
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Narvik kommune

Kultur for alle!

500 000

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Narvik

Målet med tiltaket er å sette igang ulike
tiltak som ikke finnes i kommunen i dag.
Tiltakene skal fremme samskaping,
sosiale og demokratiske møteplasser for
barn- og unge i kommunen uansett
tilhørighet. Kommunen ønsker å skape
bolyst for alle. Tilbudene skal gå
gjennom hele året, på kveldstid, i noen
helger samt i flere skoleferier. Eksempler
på aktiviteter er musikkfabrikk, biljard,
spill, e-sport og makerspace.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

260 000

Nesna
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nesna kommune

BUA Nesna

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt

150 000

76

med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Rana
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

BUA RANA

Bua Rana

200 000

Rana kommune

Fritidsklubben UT

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Gjennom gratis aktiviteter skal barn og
unge bli kjent med ulike arenaer for
mestring og bygge sosial kapital.Barna
vil lære noe nytt, har det gøy og blir kjent
med andre på egen alder. Det er også et
mål at deltagerne skal kunne bli kjent
med ulike fritidstilbud og få en interesse
for noe som de kan ta med seg videre
inn i oppveksten og inn i voksenlivet. Det
er en gruppe for "juniorene" hvor det er
fokus på trygge aktiviteter med mye lek
(bålturer, aking, padling, kaste med
fiskestang, «test en hest», gårdsbesøk)
og en
"seniorgruppe med aktiviteter som kan
utfordre (grottetur, klatring, fisking, jakt,
paintball.

Tilskudd

300 000

Rødøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

SALTEN REGIONRÅD

Friluftsskole Rødøy

Friluftsskolen er et lavterskel
sommertilbud for barn og unge i
aldersgruppen 9 - 13 år i Rødøy
kommune. Skolen varer i fem dager og
har plass til 25 barn. Målet er å gi
deltagerne en spennende og lærerik
ferieopplevelse ute i naturen. Tilbudet
skal være gratis for alle barn, men barn i
lavinntektsfamilier skal ha muligheten til
å forhåndspåmelde seg.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Saltdal kommune

Saltdal Utstyrssentral

Saltdal kommune

Ferieopplevelser for barn
og ungdom i alderen 1018 år

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målsetningen med tiltaket er at barn og
unge som er berørt fra
lavinntektsfamilier, skal få delta på
spennende og lærerike opplevelser i
sommerferien. Deltakerne skal få gode

30 000

Saltdal

77

Tilskudd
90 000

90 000

minner fra sommerferien, få oppleve
mestring og glede ved å være med, og
kanskje få noen nye venner i tillegg.
Tilbudet foregår over 3 uker i
sommerferien og det vil være tilbud om
varierte aktiviteter, blant annet ridning,
tur til badeland, kanopadling, fisketur
m.m. Ferieklubben vil være gratis å være
med på.

Sortland
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sortland kommune

Inkludering gjennom fysisk
aktivitet og kultur videreføring av prosjekt
startet i 2017.

Prosjektet inngår som en del av flere
satsingsområder for barn og unge i
Sortland. Målsettingen er å utjevne
forskjeller i status og levekår for barn og
unge i Sortland kommune og medvirke til
å oppfylle Fritidserklæringen. Med tiltaket
ønsker man å gi et fritidstilbud til alle
som i dag ikke er med i organisert
idretts- og eller kulturtilbud. Tiltaket
inneholder aktiviteter som åpen byhall
hver fredag kveld, gratis tilbud innenfor
musikk og kunst, uteaktiviteter og
friluftsliv, ferietilbud og videreutvikling av
utlånssentral

300 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Steigen kommune

Aktiv sommer og aktiv
høst, Åpen Hall

Målsetningen med tiltaket er å inkludere
alle barn og unge uavhengig av familiens
bakgrunn, sosiale og økonomiske
ståsted. Tiltakene Aktiv sommer, aktiv
høst og åpen hall har ulike aktiviteter
som fisketur, paintball og friluftsskole,
samt åpen hall for uorganisert lek.
Tiltakene har vist at deltakerne viser
glede ved mestring og gir sosial
inkludering, fellesskap og trygge
deltakerne som får gode opplevelser
sammen med andre.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sømna kommune

Grønn sektor

Tiltaket handler om å gi ungdom i
kommunen som trenger et meningsfullt
aktivitetstilbud skal få muligheten til
arbeid i 14 dager i løpet av sommeren.
Her vil utsatte barn og unge gis mulighet
til å lære om arbeidslivet, tjene egne
penger, få nettverk og etablere vennskap
og kontakter, fremmedspråkligne barn og
unge vil integreres i lokalsamfunnet og få
bedre forståelse for norsk arbeidsliv.
Tiltaket er etablert på bakgrunn av
tverretatlig samarbeid mellom tjenester i
kommunen og Frivilligsentralen i
kommunen.

Steigen

Sømna

78

80 000

Sørfold
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sørfold kommune

Aktiv sommer i Sørfold:
Utlån av utstyr, kombinert
med aktivitører som
fremmer aktivitet og driver
oppsøkende virksomhet

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Tjeldsund kommune

2gether

Målsettingen er å tilby barn, ungdom og
familier en rekke ulike kultur, fritids-, og
ferietilbud. Aktivitetene skal ha gratis
deltagelse og det vil bli lagt til rette for
gratis transport slik at alle har mulighet til
å komme seg til og fra. Målsettingen
bygger videre på et ønske om å legge til
rette for at barn, unge og familier får en
arena hvor de kan møtes og bygge gode
relasjoner som kan bidra til sosial
samhold og tilhørighet. Tiltaket
inneholder tilbud om månedlig
klubbkveld hvor det vil tilbys danse. og
dramakurs og ulike workshops. Det vil
også være tilbud om friluftsaktiviteter i
nærmiljøet.

110 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vefsn kommune

Flere Farger Vefsn videreføring

200 000

Vefsn kommune

Videreutvikling av BUA /
utstyrssentral i Vefsn
kommune

I «Flere Farger» er barn og ungdom fra
hele verden, inkludert Norge, aktører i ei
musikalsk forestilling. «Flere Farger» er
et musikalsk møte med unge
menneskers historie om hvem de er og
hvor de kommer fra, synliggjort gjennom
musikk og dans fra deres respektive land
og vår norske folkemusikk. Vefsn
kulturskole skal videreføre dette arbeidet
i faste aktiviteter knyttet til inkludering
gjennom "Flere Farger". Aktivitetene
inkluderer faste øvelser hver onsdag
mellom 16.00-1700, samt sommerskole
to uker i sommerferien. Det skal ansettes
en koordinator i prosjektstilling som skal
følge opp inkluderingsarbeidet ved
kulturskolen.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

90 000

Tjeldsund

Vefsn
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100 000

Vega
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vega kommune

Utstyrssentral for barn og
unge på Vega

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vestvågøy kommune

Fri Tid

400 000

LOFOTEN FRILUFTSRÅD

Friluftsskole i Vestvågøy
kommune i sommerferien
2019

Hovedmålet i prosjektet «Fri Tid» er å
møte utfordringer knyttet til
barnefattigdom i kommunen gjennom å
tilrettelegge for samvær og aktiviteter og
derigjennom bidra til å utvikle et trygt og
inkluderende fritidsmiljø. Det nyetablerte
Meieriet kultursenter gir nye muligheter
til å komme i kontakt med ungdom som
tidligere var usynlig. Det er nå et bredt
engasjement, administrativt og politisk, i
kommunen for å involvere alle barn og
unge i et helsefremmende oppvekstmiljø.
Det er arbeidet fram gode
samarbeidsavtaler med spennende
aktører. Fri tid har blitt et viktig
samarbeidsprosjekt mellom ulike
instanser i kommuneorganisasjonen. I
2019 ønsker kommunen å videreføre og
videreutvikle samarbeidet søker har
opprettet og involvere enda flere aktører
i gjennomføring av aktiviteter.
Lofoten friluftsråd søker om støtte til å
avholde en 4 dagers friluftsskole i
Vestvågøy kommune i sommerferien.
Friluftsskolene er et aktivt og
inkluderende ferie/fritidstilbud som retter
seg mot barn 9-12 år. Det er et
lavterskeltilbud som er åpent for alle. For
å sikre at alle barn får lik mulighet til å
delta, tilbys det gratisplasser til de med
behov.

Vestvågøy

20 000

Vågan
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vågan kommune

Aktivitetskort

200 000

SVOLVÆR IDRETTSLAG

Inkluderingstiltak Svolvær
IL Fotball

Å dele ut aktivitetskort til barn og unge
innenfor målgruppen.
Tiltaket innebærer at barn og unge får ett
aktivitetstilbud i skolens sommerferie.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Øksnes kommune

Fra taushetsplikt til
raushetsplikt - det e vårres
felles ungdomma ("etter
skoletid" lokalt navn)

Tiltaket innebærer et ukentlig fritidstilbud
til ungdom som i liten grad har andre
fritidsaktiviteter i tråd med målgruppen
for tilskuddsordningen. Tiltaket er en
alternativ arena for ungdom å møtes på i

220 000

80 000

Øksnes

80

Øksnes kommune. Tiltaket er ment å
være et supplement til andre arenaer
ungdom møtes på i Øksnes hvor
ungdommer opplever mestring og
tilhørighet på fritiden i jevnaldergruppa.
Tilbudet omfatter middagslaging,
leksehjelp, fysisk aktivitet og andre
aktiviteter som ungdommene selv
planlegger og prioriterer.

81

Oppland

82

Dovre
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Dovre kommune

Fullverdig vinterferie for
alle

Målsettingen er å gi et gratis, fullverdig
ferietilbud som retter seg mot barn og
unge i lavinntektsfamilier. Tilbudet gis
sammen med barn og unge fra familier
som ikke er i denne inntektskategorien
og hvis deltaking finansieres på annen
måte.

134 400

Tiltaket skal gi spennende, morsomme
og lærerike opplevelser, stimulering i
form av naturopplevelser,
naturkunnskap, friluftsliv, og samvær.

Etnedal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Etnedal kommune

Friluftsskole

Tiltaket handler om 3 dagers friluftsskole,
med 2 overnattinger, for 4 klassetrinn.
Søker har som hovedmål å gi et
mestrings- og erfaringstilbud til
ressurssvake barn/ungdommer, og at det
skal være gratis. Det skal foregå
gjennom ulike aktiviteter ute i naturen, i
samarbeid med frivillige lag og
organisasjoner. Tilbudet vil bli gitt til alle i
aldersgruppen, blant annet for å unngå
stigmatisering, men med mulighet for
arbeidsgruppen til å prioritere deltakere.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gausdal kommune

Sommerklubb

Sommerklubben i Gausdal kommune er
et ferietilbud til barn og unge i
lavinntektsfamilier. Kulturenheten skal i
samarbeid med lokale frivillig lag og
organisasjoner gi et variert ferietilbud,
slik at barn og unge får positive
opplevelser. Tilbudet er gratis, og
tilbudet gis til barn og unge som går i 57. klasse og 8-10. klasse i Gausdal
kommune. Sommerklubben er i første
uken av skoleferien, totalt fem dager.

152 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gjøvik kommune

UngMestring@Gjøvik2019

400 000

Gjøvik kommune

Ferietilbud til
Barnefamilier

UngMestring@Gjøvik2019 er et
aktivitetstilbud gjennom hele året som
skaper inkluderende arenaer,
mestringsopplevelser, økt sosial
kompetanse og utvidet nettverk for
deltagere.
Helsestasjonstjenester i Gjøvik søker om
støtte til å arrangere sommerferieuker for
barnefamilier med dårlig økonomi.
Sommerferieukene er for familier med
barn i barneskolealder. Familiene betaler
ingenting, og transport til og fra,
aktiviteter, alle
inngangsbilletter og kost er inkludert.

55 000

Gausdal

Gjøvik
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400 000

Gjøvik kommune

Aktivitetskontakt

GJØVIK VANDRERHJEM
HOVDETUN SA

BUA Utlånspool

Utfordringen for mange barn og unges
deltakelse i organisert fritidsaktivitet er
knyttet til foreldrenes manglende
muligheter for oppfølging, og ikke bare
økonomi. Søker ønsker derfor å tilsette
en person som kan være en
aktivitetskontakt på ettermiddag/kveld for
å bistå med praktisk veiledning og
oppfølging av barn og unge som ikke har
foreldre som kan være tilstede.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

120 000

Gran
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gran kommune

Utlånsportalen
UngHadeland

260 000

Gran kommune

UngHadeland skaper
Fritid for Alle

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
"UngHadeland skaper Fritid for Alle" skal
bistå barn og unge (6 - 25 år) som av
ulike grunner faller utenfor/ikke føler seg
hjemme i det ordinære aktivitetstilbudet
til å kunne delta på viktige sosiale
arenaer på fritiden.
De overbærende stikkordene for
UngHadeland skal være normalisering,
integrering og inkludering. Tiltaket består
av ulike aktivitetsgrupper, deltakelse på
feriecamper og ungdomsbedrift.

270 000

Jevnaker
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Jevnaker kommune

BUA Jevnaker

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

250 000
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Lillehammer
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

LILLEHAMMER RØDE
KORS
LOKALFORENINGEN

Barnas Røde Kors Lillehammer

Lillehammer kommune

BUA Lillehammer

Lillehammer kommune

Ferietilbud 2019
Ungdomskulturhuset Plan
B

KULTURHJERTE AS

Kulturhjerte

Lillehammer kommune

Aktiv ferie for alle
(familieferie)

Barnas Røde Kors (BARK) er et gratis
aktivitetstilbud for barn i målgruppen 1.7.
klasse. I BARK møtes barn til lek på en
trygg sosial arena. Her kan alle barn,
uavhengig av
forutsetninger, ferdigheter, økonomi og
religion, få gode mestringsopplevelser.
Det legges til rette for at barna skal
kunne få nye venner og skape sosiale
nettverk. BARK ledes av frivillige over 18
år, som får opplæring og veiledning i regi
av Røde Kors. BARK er hver onsdag fra
kl. 17.00 til 18.30. Alle inneaktiviteter
foregår på Røde Kors-huset.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Ferietilbud for ungdom i skolens vinter-,
høst- og sommerferie i regi av
Ungdomskulturhuset Plan B i
Lillehammer Kommune.
Ukentlig møteplass for nybosatte
flyktninger og for de som har bodd på
Lillehammer hele livet. Prosjektet
inkluderer hele familien og tilbyr en gratis
ukentlig aktivitet, der barn og unge fra
hele verden arbeider frem en forestilling
sammen med profesjonelle kulturaktører
fra byen. Dette gjøres gjennom å dele
historier, sanger og danser fra sin egen
kultur i rammene satt av profesjonelle
instruktører. Prosjektet går over et helt
skoleår og avsluttes på våren med en
åpen forestilling i Kulturhuset Banken på
Lillehammer. Målet med prosjektet er at
de som har fått Lillehammer som sitt
bosted, skal føle at de hører til i
lokalsamfunnet vårt, og å lage en
forestilling som alle involverte blir stolte
av å ha vært med å skape.
Firedagers ferietilbud der deltakerne får
et avbrekk fra hverdagen, mulighet til å
bli kjent med aktiviteter og
organisasjoner de kan bli nærmere kjent
med resten av året, kontakt med Kultur
og fritids barne- og ungdomstilbud, enkel
opplæring i brannforebygging og
førstehjelp. De får være sammen med
andre som har lignende hverdager som
dem selv, og får nye relasjoner. Barna
får nye opplevelser de kan fortelle
skolekamerater om, får nye utfordringer
de kan mestre og nye venner.
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Tilskudd
28 500

100 000

80 000

250 000

150 000

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Lillehammer

Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LOM IDRETTSLAG

Lom Idrettslag

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Lunner kommune

UngHadeland skaper fritid
for alle

"UngHadeland skaper Fritid for Alle" skal
bistå barn og unge (6-25 år) som av ulike
grunner faller utenom/ikke føler seg
hjemme i det ordinære aktivitetstilbudet
til å kunne delta på viktige sosiale
arenaer på fritiden. Det er tilbud om
aktivitetsgrupper, Fritid med bistand,
tilrettelagte aktivitetsgrupper og Ferie for
alle (vinterfestival, Aktiv sommer 2019,
sommerleir, høstfestival).

300 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nord-Aurdal kommune

Aktiv fritid for alle

130 000

VALDRES STORHALL
DRIFT AS

Utstyrssentral Valdres
Storhall

Aktiv fritid for alle er et prosjekt som
retter seg direkte mot barn og unge i
kommunen. Målsetningen med tiltaket er
økt deltakelse og inkludering av barn fra
familier med svak økonomi, og/eller
utfordringer knyttet til rus og psykisk
helse. Tiltaket består av et
opplevelseskort hos ulike kultur, idrettsog fritidstilbud i nærområdet. NAV
Valdres, barneverntjenesten,
helsesøstertjenesten og psykisk
helsetjeneste rekrutterer barn og unge.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner

Lom

Lunner

Nord-Aurdal
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140 000

for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Nord-Fron
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nord-Fron kommune

BUA Vinstra

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

175 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

BERGTIKJIN AS

Livet er best ute - friluftsog aktivitetstilbud til barn
og unge fra
lavinntektsfamilier

Tiltaket innebærer at barn og unge i
kommunen får mulighet til å delta på
friluftsaktiviteter uten at dette byr på
kostnader for dem.

300 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Skjåk kommune

Skidager på Grotli

Målet med tiltaket er å inkludere
flyktninger og innvandrere i Skjåk i
skiaktiviteter sammen med andre
ungdommer. Tiltaket innebærer skyss,
leie av skiutstyr, heiskort og instruksjon
av deltakerne.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Søndre Land kommune

Helhetlig inkludering

Gjennom prosjektet vil søker få økt
forståelse for utfordringen som hindrer
barn, i lavinntektsfamilier, fra å delta i
fritidsaktivieter. Ved å jobbe med
kartlegging og brukermedvirkning vil
søker komme frem til skreddersydde
løsninger, som kan bidra til at barn deltar
på aktiviteter utenom skole.

250 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

BAGN IDRETTSLAG

Integrering og inkludering
i nærmiljøet

Målet er å bidra til integrering i
lokalmiljøet. Få flere i aktivitet ved å få
med hele familien, ved å fjerne
økonomiske barrierer for å delta.
Eksempler på aktiviteter er alpint,
klatring, og sommerskole samt støtte til
utstyr, deltakeravgift på cup og transport.

140 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sør-Fron kommune

Utstyrsloftet

Etablering av utstyrssentral.

110 000

Nordre Land

Skjåk
50 000

Søndre Land

Sør-Aurdal

Sør-Fron
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Vestre Slidre
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vestre Slidre kommune

Frivillighets- og
aktivitetskoordinator

Tiltaket inneber at ein Frivillighets- og
aktivitetskoordinator vil tilsettast. Denne
personen vil jobbe for å opprette og
bemanne aktivitetstilbod for barn frå
låginntektsfamiliar, både frå
innvandrarfamiliar og andre. Dette skal
vera aktivitetstilbod i haust og vinterferie,
men og på ettermiddagar i vekedagar.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vestre Toten kommune

Biblioblingsen og aktivitet i
hverdagen og ferier på
biblioteket

136 500

Vestre Toten kommune

Aktiviteter i skoleferiene

Vestre Toten kommune

Utstyrsbank

Biblioteket i Raufoss ønsker å tilby gratis
mat til barn og unge etter skoletid
mandag til torsdag. Det skal også tilbys
aktiviteter som lesestund, skrivekurs,
legobygging 3D-printing m.m. I tillegg vil
de tilby ferieaktiviteter som
oppfinnerklubb, fikseklubb og
tegneserietegneklubb tre uker i
sommerferien. Søker opplever at mange
i tilskuddsordningens målgruppe allerede
befinner seg på biblioteket og at disse
aktivitetene kan ha en sosialt utjevnende
effekt.
Vestre Toten kommune og Fyrverkeriet
Ung har som målsetning å gi barn og
unge og deres familier likeverdige
muligheter for deltakelse og opplevelser.
Dette ønsker de å oppnå ved å tilby ulike
overnattings- og dagsturer, blant annet til
Tusenfryd og Hunderfossen. Målgruppen
er barn og unge berørt av
fattigdomsproblemer, og som ikke har
mulighet til å delta i aktiviteter på lik linje
med den øvrige befolkningen.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Vestre Toten

148 000

150 000

Vågå
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vågå kommune

Utstyrssentral i Vågå

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000
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Østre Toten
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Østre Toten kommune

Inkludering av barn og
unge

Østre Toten kommune ønsker med dette
prosjektet å utvikle det tverrkommunale
samarbeidet og styrke samarbeidet med
frivillig sektor. Gjennom å bidra med å
sikre det enkelte barn/ungdom deltakelse
i aktivitet vil også familiens tilhørighet og
deltakelse øke i ulike aktiviteter og i
lokalsamfunnet.

400 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

ØYER-TRETTEN
FRIVILLIGSENTRAL

BUA Øyer

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Øyer

89

Oslo

90

Oslo kommune sentralt
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OSLO KOMMUNE
VELFERDSETATEN

JobbUng

800 000

STIFTELSEN HUDØY

Leirdrift og
arbeidsmarkedstiltak

GUTTAS CAMPUS AS

Guttas Campus

OSLO KOMMUNE BYDEL
13 ØSTENSJØ

@work

OSLO KOMMUNE BYDEL 5
FROGNER

Ferie- og fritidstilbud 2019

JobbUng er et jobbprosjekt for unge som
oppholder seg i utsatte områder i Oslo
sentrum og/eller levekårsutsatte ungdom
mellom 15-23 år fra hele Oslo. Tiltaket
tilbyr en 3-dagers introduksjonskurs til
arbeidslivet i samarbeid med LO og Jobb
X karrieresenter for ungdom, 4 – ukers
betalt arbeid via næringslivet i Oslo
sentrum, og en mentorordning der
motiverte ungdommer får individuell
veiledning fra arbeidsgivere samt en
helårs oppfølging. Det samarbeides med
flere bydeler og frivillige organisasjoner
vedrørende rekruttering av ungdom.
Målsetting med tiltakene er å gi barn,
unge og familier i tilskuddsordningens
målgruppe en minnerik ferie på Camp
Hudøy. Tur, bading, spill, kano og
matlaging og det å være sammen står i
fokus. Viktigst er det at tiltaket skal være
ferie med rom for hyggestunder og
sosialt samvær. Tiltaket inneholder blant
annet familieleirer og arbeidstiltak for
ungdom.
Målsetting med Guttas Campus er å gi
tilpasset opplæring og oppfølging til en
utsatt gruppe ungdom. Tiltaket bestå av
en læringscamp og mentoring i etterkant.
Læringscampen gjennomføres som en to
ukers intensiv camp for gutter og foregår
i løpet av sommerferien på Hadeland.
Campen skal styrke ungdommenes
faglige ferdigheter innen regning,
skriving, lesing, samt personlige og
sosiale kompetanse.
Målsettingen med tiltaket er å tilby
deltidsjobber til ungdom i lavinntektsfamilier for at de skal oppleve
mestring på arenaer hvor de vanligvis
ikke opplever dette. @work vil være et
tilbud til unge som trenger en deltidsjobb
eller sommerjobb, men som har
vanskelig for å skaffe seg dette på egen
hånd. Tiltaket skal gi ungdom mulighet til
å prøve seg i arbeidslivet gjennom kurs
og deltidsarbeid gjennom@work. Tiltaket
er løpende gjennom året og har en klar
målsetting om å rekruttere ungdom fra
risikogrupper, og særskilt fra familier
med lavinntekt. Ungdom skal fortrinnsvis
rekrutteres fra det område i bydelen med
størst levekårsutfordringer. Tiltaket skal
legge grunnlag for at ungdom får fast
deltidsjobb og opplever mulighet til
deltakelse på sosiale arenaer.
Ungdomstjenesten i Bydel Frogner
ønsker å gi barn og unge trygge
rollemodeller i form av
voksenkontakt, mestringsopplevelser og
rusfrie treffpunkt i fritiden og spesielt i
ferier. Det vil være tilbud om varierte

91

500 000

700 000

800 000

400 000

OSLO KOMMUNE BYDEL
14 NORDSTRAND

Alternative mestrings - og
trivselsarena for
levekårsutsatte barn og
ungdom i bydel
Nordstrand

OSLO KOMMUNE BYDEL 4
ST. HANSHAUGEN

Ung Ambassadør

OSLO KOMMUNE BYDEL 6
ULLERN

BUA Ullern

OSLO IDRETTSKRETS

Aktivitetsguide - Oslo
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aktiviteter i skolens ferier, eksempel på
type aktiviteter: Tusenfryd,
Frognerbadet, friluftsaktiviteter,
hytteturer, turer til øyene i Oslofjorden,
Drammensbadet, kulturarrangementer,
Ekeberg minigolf m.m.
Bydelen ønsker å gjennomføre tiltak som
øker barn og ungdommers
mestringsopplevelser og selvtillit. Tiltaket
inneholder tilbud om leksehjelp på
Lambertseter/ Solfjellshøgda,
flerbruksprosjektet på Solfjellshøgda,
ferieaktiviteter i alle skoleferier og
sommerjobb for ungdommer.
Hovedmålet med Ung Ambassadør er å
engasjere ungdom gjennom et jobbtilbud
som bidrar til å utjevne sosioøkonomiske
forskjeller mellom unge i Bydel St.
Hanshaugen samtidig som det styrker
kultur- og fritidstilbudet for unge i
bydelen. Prosjektet skal tilby 15
ungdommer stilling som
helårsambassadør og 30 ungdommer
stilling i delprosjektet
«Kultursommerjobb». Ungdommene vil
blant annet ha ansvar for å planlegge og
gjennomføre ulike aktiviteter og
arrangement for barn og unge. Det kan f.
eks. være ulike turneringer (Volleyball,
bordtennis, fotball, playstation, sjakk o.l),
konserter, workshops, kafé, kurs o.l.
Målet med tiltaket er å gi barn, unge og
familier i bydelen mulighet til å låne
fritids- og friluftsutstyr. Tiltaket skal
styrke sosial inkludering og folkehelsen
gjennom sosiale-, helse- og
mestringsfremmende aktiviteter.
Målsettingen skal realiseres ved at
bydelen starter opp en utlånsbod med
knutepunktfunksjon ved Familiens Hus.
Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt
over og koordinere det frivillige og
offentlige arbeidet i bydelen knyttet til
utlånsboden og skal ha base på
Familiens hus. Tiltaket inneholder også
tilbud om kurs og aktiviteter for brukerne
av BUA og jobbtilbud for ungdom ved
BUA.
Aktivitetsguide - Oslo har som mål å
inkludere flere barn og unge fra
lavinntektsfamilier inn i idrettslagene.
Dette oppnås ved å sette inn
aktivitetsguider som et bindeledd mellom
idretten, bydelene og familien. Etter
søknad fra familien kontakter
aktivitetsguiden familien, gir informasjon
om hvordan idretten fungerer, bidrar til
god dialog mellom familien, idrettslag og
bydelen, bevisstgjør klubbene på
kostnader og finner gode, langsiktige
løsninger for at flere barn og unge skal
blir med i idrettslaget. Ved at
aktivitetsguidene har tett dialog med
familien, bydelen og idrettslaget, og

700 000

550 000

700 000

850 000

WILD X

Wild X Sommerprogram

NORSK FOLKEHJELP
OSLO

Dagsturer for barn og
ungdom av utsatte familie
for å fremme likhet og
bekjempe fattigdom i
samfunnet

DEN NORSKE
TURISTFORENING OSLO
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Sprek fritid med DNT Oslo
og Omegn
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Ferieskole

OSLO KOMMUNE BYDEL
13 ØSTENSJØ

Alternativt dag tilbud
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fungerer som en støttespiller, vil
terskelen for å delta senkes. Ordningen
er foreløpig satt i gang i bydelene
Stovner, Alna, Østensjø, Gamle Oslo,
Frogner, Grünerløkka, St. Hanshaugen,
Sagene, og Vestre Aker.
Målsettingen med tiltaket er å gi et godt
ferietilbud til barn og unge som står uten
andre tilbud, hvor de får et møte med
norsk friluftstradisjon og tilegner seg
kunnskap om friluftsliv, fiske, matauk i
naturen samtidig som de kan bygge nye
nettverk. Det vil være tilbud om 16
turdager ut i norsk natur med gratis
aktiviteter, blant annet gjeddefisketur til
Engerdal, topptur til Lom, fisketur i
Nordmarka og en familiecamp. I tillegg
vil det være tilbud om ulike aktivitet i
Oslo.
Mål til prosjektet er å organisere 20
dagsturer i sommer, høst og
vinterferiene. Turene skal være et
lavterskeltilbud, så alle turer går fra/til
steder som er tilgjengelige med offentlig
transport. På hver tur vil det bli
organisert enkle aktiviteter for barn og
voksne. Her blir det fokus på å
kombinere lek og moro med mer
pedagogisk innrettede aktiviteter.
DNT Oslo og omegn ønsker å arrangere
ulike turer og arrangementer for
målgruppen og deres familier; hytteturer i
fjellet, Lek deg sprek, aktiviteter for
medlemmer av Aleneforeldreforeningen,
arrangementer i Friluftshuset på
Sørenga, 10 dagsturer for familier i
sommerferien og en utlånsordning.
Tiltaket innebærer ferieskole i 5 uker i
skolens ferier. Tilbudet omfatter ulike
aktiviteter som fekting, basket,sang,
dans, sjakk og bordspill. Målgruppen er
barn fra lavinntektsfamilier i alder 6-12
år, totalt 40 barn. Ferieuker vil bli
arrangert i Hovseterhallen. Det er
opprettet samarbeid med familiesenter
på Hovseter for å rekruttere barn og
unge i målgruppen.
Målsettingen til tiltaket er så tidlig som
mulig å fange opp ungdom mellom 16 og
23 år som er uten fast jobb eller
skoleplass. Tilby disse ungdommene et
dagtilbud fem dager i uken. Dagtilbudet
skal bidra til at livssituasjonen og
ferdighetene til ungdommen bedrer seg
slik at ungdommen etterhvert kan
benytte ordinære dagtilbud som skole,
ordinært arbeid eller ordinære tiltak hos
Nav. Tiltaket skal nå både jenter og
gutter,som strever med ulike
utfordringer, utenforskap, og manglende
integrering i samfunnet.
Arbeidsdagene er tilnærmet lik en
ordinær jobbsituasjon med varierte
arbeidsdager og arbeidsoppgaver som
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Ungjobb 2019
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"For Barnets Beste" aktiviteter og
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er tilpasset individuelt. Sosial læring er
en viktig grunntanke i tiltaket.
Tiltakene vil være bidrag til økt
inkludering og livsmestring gjennom
deltakelse og positiv fritidsaktivitet.
Målgruppene vil få et tilbud en gang i uka
i form av en felles aktivitet og sosial
sammenkomst. Aktiviteten planlegges
sammen med målgruppa og vil kunne
være bowling, tur til Tusenfryd, hyttetur
m.m..
Målsetninger med tiltaket Jobbsjansen
Ungdom er å få ungdom ut i jobb eller
tilbake på skolebenken. Jobbsjansen
skal redusere arbeidsledighet og
motvirke følgende negative
konsekvenser; langtidsledighet,
kriminalitet, rusproblemer, psykiske
lidelser og sosiale problemer. Tilbudet
for hver gruppe varer i fem måneder hvor
første del består av kompetanseheving
og arbeidstrening. Andre del består av
arbeidstrening ute i bedrift og tredje del
oppfølging i forhold til arbeidslivet.
Tiltaket samarbeider med Nav, skoler,
bydeler og andre instanser.
Ungjobb 2019 vil legge til rette for jobb i
skolens ferier for ungdom i alderen 15-20
år, og dermed bidra til å motvirke og
dempe fattigdomsproblemer blant
ungdom i målgruppa. Bydelen ser at
behov for sommerjobb/helgejobb er stor
blant målgruppen. Tilbudet vil ha sosial
læring i fokus – i tillegg til bevisstgjøring
rundt et arbeidsforhold med de plikter og
rettigheter dette medfører. Ungjobb er et
lavterskeltilbud for ungdom som ønsker
arbeidserfaring og noe å gjøre i skolens
ferie. Ungdommene knytter vennskap og
får erfaringer som kan være nyttig
senere i arbeidslivet og livet generelt.
Ungjobb samarbeider med
vedlikeholdsgruppa i Bydel Frogner. De
har ulike oppdrag som ungdommene kan
utføre. Rydding og vedlikehold i parker,
friområder og offentlige plasser,
praktiske arbeidsoppgaver og forfallent
arbeid i Ungdomstjenesten og andre
aktuelle steder i Bydel Frogner
Målsettingen med tiltaket er å gi barna
og foreldrene relasjonsbyggende
opplevelser som fremmer
mestringsfølelse og livslyst. Tiltaket
inneholder tilbud om varierte aktiviteter
og turer for straffedømte og deres barn,
det vil blant annet være overnattingsturer
i skolens ferier, sommercamp, tur til
Tusenfryd og Kristiansand dyrepark
m.m.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
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Velferdstiltak for barn og
ungdom
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Sommeraktiviteter 2019
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AKKS-musikkaktiviteter
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Popsenterets fritidstilbud
for barn og ungdom
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Norway (JM Norway)
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OSLO RØDE KORS

Arbeidstrening i kafé på
Condio

målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målsettingen med tiltaket er å gi barn,
ungdom og deres familie muligheten til å
delta i kultur-og fritidsaktiviter året rundt.
Tiltaket inneholder varierte aktiviteter
hele året, både dagsturer og
overnattingsturer, som blant annet tur til
Akershus festning, Skulpturparken på
Ekeberg, museer,overnattingsturer til
hytter i Oslo-marka m.m. Tiltaket
samarbeider med kommunale instanser
og skoler vedrørende rekruttering av
målgruppen.
Sjøkorpset har som målsetning at flest
mulig barn fra Oslo og omegn skal få
mulighet til å delta på sommeraktiviteter.
Tilbud omfatter opplæring innenfor seilas
og sjømannskap, der samarbeid
gjennom lek vektlegges. Det vil være
tilbud om hytteturer, tokt og sommerleir.
Tiltaket samarbeider blant annet med
Frigo vedrørende rekruttering av
tilskuddsordningens målgruppe
Tiltaket gir elever fra familier berørt av
fattigdomsproblematikk et godt kultur-,
ferie- og fritidstilbud gjennom både
ukentlige og workshopbaserte
musikkaktiviteter på kveldstid samt på
ferieleir. Tiltaket inneholder musikkurs,
bandkurs, workshops og høst- og
vinterferieleir.
Popsenterets fritidsaktiviteter skal gi barn
og unge inspirerende, sosiale,
morsomme og lærerike opplevelser
gjennom musikk. Aktivitetene skal også
bidra til styrket kultur- og språkforståelse
Tilbudet omfatter deltakelse på
familieaktiviteter, omvisninger i grupper
og gratis adgang. Tiltaket har opprettet
samarbeid med flere ideelle
organisasjoner og med ulike bydeler.
KulturIntro er et fordelskort som gir unge
nylig bosatte flyktninger i Oslo mulighet
til gratis eller sterkt rabattert deltakelse i
en rekke av byens kulturarenaer.
Hovedmålet ved prosjektet er å utløse
mer av kulturlivet i Oslo sitt enorme
potensiale for inkludering. Gjennom
ordningen vil festivaler og
konsertarenaer sette av et visst antall
billetter/plasser til ordningen, og
fordelskortet vil gi ungdommene mulighet
til gratis eller sterkt rabattert deltakelse i
en rekke av byens kulturarenaer og
fritidstilbud. Tilbudet vil bygge opp et
ambassadørkorps av ungdom med
flyktning- og minoritetsspråklig bakgrunn,
som selv bidrar i prosjektet.
Gjennom Arbeidstrening i kafé på
Condio ønsker Oslo Røde Kors å gi
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OSLO KOMMUNE BYDEL 8
NORDRE AKER

ungdom profesjonell arbeidstrening
gjennom kafedrift. Aktiviteten har til
hensikt å gi ungdom berørt av
fattigdomsproblematikk mulighet til å
oppleve mestring i trygge omgivelser og
samtidig styrke deres utgangspunkt på
arbeidsmarkedet. Ungdommene får
opplæring i kafedrift, salg og service,
internkontroll, enkle regnskapsoppgaver,
samt tilberedning av espressobasert
kaffe og enkle, sunne retter. Etter ett
semester som barista i kafeen, får
ungdommene attest og referanse som
kan benyttes ved søknad på ordinært
arbeid.
Målsetningen med tiltaket er å hjelpe
ungdom berørt av fattigdom til gode
opplevelser sammen med andre
ungdommer. Tilbudet omfatter ulike
ferie- og fritidsaktiviteter i tillegg til
forskjellige arrangementer. Tiltaket
inneholder blant annet tur til Trysil, seks
helgeturer, vinter-, sommer- og
høstcamp m.m. Ved hjelp av
oppsøkende arbeid, tett tverrfaglig
samarbeid mellom ulike instanser i
bydelen og gjennom ulike møteforaer, vil
man rekruttere ungdom inn i tiltaket.

Verdifull fritid for barn og
unge

250 000

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OSLO KOMMUNE BYDEL 1
GAMLE OSLO

Ungdomsverkstedet
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OSLO KOMMUNE BYDEL 1
GAMLE OSLO

Ferie- og fritidsaktiviteter
for alle

KULTUR I GAMLE OSLO
AS

Kultur for alle

Ungdomsverkstedet i Bydel Gamle Oslo
organiserer Sommerverkstedet som gir
ungdom en mulighet ti å tjene egne
penger og til å mestre på nye arenaer.
Ungdommene tar her de første skrittene
mot et liv i arbeid. De får sin første
arbeidserfaring, attest, referanse og
veiledning videre. Sommerverkstedet gir
de muligheten, de tar den, de gjør det,
de kan det, selvfølgelig.
Sommerverkstedet har planlagt 6
arbeidsgrupper i juli måned og et vil
være 6 ungdommer, en assistent og en
leder på hver gruppe. De 6
arbeidsgruppene har ulike
arbeidsoppgaver, som f.eks. gårdsarbeid
på Kampen økologiske bondegård,
sykkelverksted, parkverter m.m.
Målsetning med tiltaket ar at barn og
unge i lavinntektsfamilier skal kunne
delta på attraktive aktiviteter i sin fritid og
i skolens ferier på lik linje med andre
barn og unge. Barn og unge skal
gjennom disse aktivitetene få tilhørighet
til sitt nærmiljø og samfunnet, øke sin
kompetanse innenfor et bredt spekter av
aktiviteter innen for idrett og friluftsliv og
dempe opplevelsen av sosiale forskjeller.
Det vil være tilbud om varierte aktiviteter
og overnattingsturer i alle skolens ferier.
KIGOs prosjekt Kultur for alle vil tilby
gratis ukentlige fritids- og kulturaktiviteter
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Sosialisert inn i et
samfunn med lik linje som
alle andre.
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Riverside Pluss

BYVERKSTEDET

Byverkstedet

OSLO KOMMUNE BYDEL 1
GAMLE OSLO

Kultur og fritid på Tøyen
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for målgruppen i hele Bydel Gamle Oslo
gjennom skoleåret og i vinterferien, med
fokus på integrering og mestring
gjennom felles innsats og opplevelser av
høy kvalitet med profesjonelle rammer
på alternative mestringsarenaer. Det vil
være tilbud om dans, drama,
musikkproduksjon og lydteknikk.
Tiltaket skal gjennom sine aktiviteter
bidra til å bedre barn og unges oppvekstog levekår og motvirke marginalisering
av ungdom som berøres av
fattigdomsproblemer, tilby attraktive og
lett tilgjengelige tilbud sammen med
barna og ungdommen som bor i
området. Sterling for integrering og
inkludering vil med tiltaket tilby åpent-hus
i hverdagene og i helgene, leksehjelp,
temakvelder og ferieaktiviteter.
Tiltaket skal begrense negative
opplevelser knyttet til utenforskap og
marginalisering av ungdom fra
lavinntektsfamilier, gjennom å tilby
attraktive ferie- og sommeraktiviteter.
Møteplassen vil holde åpent gjennom
hele sommeren, dette er en lavterskel
fritidsarena der ungdom kan treffe andre
ungdommer i trygge omgivelser, spille
biljard, shuffleboard, bordtennis,
fotballspill, sjakk og andre aktiviteter. Det
vil også være tilbud om
musikkworkshops, dansestudio og
organisert trening, m.m. Alle aktivitetene
er gratis og tilgjengelig for ungdom fra 15
til 23 år.
Med tiltaket vil man kunne gi 400
ungdommer i målgruppe et ferie- og
fritidstilbud og/alternativ mestringsarena.
Det vil være tilbud om varierte aktiviteter
i alle ferier og helger. Eksempler på
aktiviteter er kino, bowling,
overnattingsturer, båttur, klatring,
matlagingskurs, filmkvelder m.m. Det vil
også være tilbud om kurs/workshops en
gang i måneden med temaer som
personlig økonomi, jobbsøking,
boligtematikk m.m.
Målsettingen med tiltaket er å skape
inkluderende møteplasser gjennom
relevante verksteds- og ferieaktiviteter
og å gi ungdom på Tøyen mulighet for
deltagelse og reell medvirkning. Tiltaket
inneholder tilbud om pop-up
sykkelverksted, K1DS designstudio,
fixeverksted og workshops i ferier.
Målsettingen med tiltaket er å styrke og
utvide tilbudet ved K1-klubben. Tiltaket
vil bidra til utvidet åpningstilbud og
igangsettelse av aktiviteter som mat,
film, teater, dans, temakvelder m.m.
Dette er aktiviteter som spesielt har vært
etterspurt av barn og unge gjennom
medvirkningsprosesser. Tiltaket vil bidra
til betydelig brukermedvirkning for å få
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Aktiviteter for
flyktningungdom med kort
botid i Norge
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flere barn og ungdom til å delta i
organiserte fritidsaktiviteter under trygge
rammer der de veiledes av trygge
voksne. I tillegg vil det utvidede tilbudet
gi ungdom i et belastet område et sted å
være og en sosial arena de kan delta i.
Målsettingen med tiltaket å gi enslige
mindreårige flyktninger et variert ferie- og
fritidstilbud. Dett kan danne en plattform
for videre deltakelse i slike aktiviteter i
fremtiden og å gi ungdommene gode
mestringsopplevelser, følelsen av å være
inkludert i et miljø, og muligheten til å
knytte bånd med andre gjennom en
felles interesse, utvikle sosiale
ferdigheter og evne til samhandling.
Tiltaket inneholder tilbud om ukentlige
aktiviteter hvor ungdommene blir kjent
med ulike aktiviteter, kultur- og
fritidstilbud. I tillegg er det aktiviteter i
løpet av sommerferien, blant annet
dagsturer og en 3-dagers tur i samarbeid
med Den Norske Turistforening.
Målsettingen med tiltaket er å dempe
effekten av vedvarende lavinntekt ved å
gi alle barn tilknyttet senteret et trygt
sosialt nettverk og tilbud om
fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes
sosiale eller økonomiske situasjon.
Tilbudet vil omfatte ettermiddags-, helgeog ferieaktiviteter for barn av
aleneforeldre,
Målsetningen med tiltaket er å gi
ungdom verktøy for å ta gode
avgjørelser i egne liv, gi deltakerne
positive arbeidserfaringer og
mestringsfølelse og bidra til grønne
møteplasser og nabolagsstolthet i
bydelen. Gamle Oslo Hagecrew
involverer ungdommer i alderen 13-21
år, både som deltakere, mentorer og
ledere. Tiltaket tilbyr arbeidserfaring og
ferdighetstrening til ungdom som er
utsatt for fattigdomsproblematikk,
gjennom en sommerjobb der de arbeider
med urban dyrking og
informasjonsspredning.
Et fokusområde er at ungdommene kan
få være positive bidragsytere i
lokalmiljøet sitt, og at de kan tilegne seg
verdifulle verktøy som de også kan
overføre til andre områder i livet.
RELOVE handler om grunnleggende
verdier som menneskeverd, bærekraft
og respekt for miljø. Målsettingen med
tiltaket er å gi et godt kultur- og
fritidstilbud til barn og unge berørt av
fattigdomsproblemer og med behov for
integreringstiltak.
Det vil være tilbud om faste kurstilbud og
åpne verksteder og aktiviteter. Tiltaket
inneholder blant annet
reparasjonsverksted, sy- og
kostymekurs, familieverksted og ulike
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JOBBSØKERHJELPEN

Gratis jobbsøkerhjelp til
ungdom

OSLO RØDE KORS

Arbeidstrening og
baristaopplæring i kafé

arrangementer. Deltagere vil få
kunnskap om kreativt gjenbruk, redesign,
søm - og reperasjonsteknikker som de vil
ha glede av resten av livet. Deltagerne
får en sosial og inkluderenede
mestringsarena og et verdifullt nettverk.
I tillegg skal opptil 4 ungdommer som
står utenfor skole og jobb få
arbeidstrening.
Jobbsøkerhjelpen skal tilby gratis,
lavterskel og profesjonell
jobbsøkerveiledning til ungdommer i
Gamle Oslo. Dette skal bestå av to
månedlige jobbsøkerkurs av tre ganger
tre timer, og en ukentlig drop in/én-til-énjobbsøkerveiledning. Tiltaket
samarbeider med ulike kommunale
tjenester og andre aktører i bydelen for å
lykkes med å hjelpe flest mulig
ungdommer til å skaffe seg en jobb selv.
Oslo Røde Kors v/ORKIS Ressurssenter
ønsker å tilby arbeidstrening til
ungdommer fra lavinntektsfamilier
gjennom aktiviteten "Arbeidstrening og
baristaopplæring i kafé". Aktiviteten skal
gi faglig og sosial kompetanse,
mestringsfølelse og stolthet. Ungdommer
mellom 15 og 23 år jobber frivillig i en
profesjonell kafé og følges opp av
voksne frivillige med kompetanse på
kafedrift, og som har erfaring med å
jobbe med ungdom. Ungdommene får
referanser og attester som skal gi de
bedre forutsetninger på
arbeidsmarkedet.
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Oslo kommune Bydel Grorud
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OSLO KOMMUNE BYDEL
10 GRORUD

Ungdomsfabrikken

900 000

OSLO KOMMUNE BYDEL
10 GRORUD

Ferieklubben

I Ungdomsfabrikken får ungdommer 1418 arbeidserfaring og muligheten til å
tjene egne lommepenger. Ungdommene
blir kjent med forventninger og rettigheter
i arbeidslivet og lærer seg kompetanse
de kan bruke videre i jobbsøking. Alt
arbeid foregår lokalt i bydelen og
ungdommene er ansatt i Bydel Grorud
og lønnes etter kommunens tariffer.
Arbeidsoppgavene tilpasses den enkelte
ungdoms ferdigheter og modningsnivå.
Ungdommene får kontinuerlig hjelp til å
søke jobb videre når de er klare for det,
både gjennom individuell oppfølging og
jobbsøkerkurs. Det arrangeres også
jobbsøkerkurs og sosiale samlinger
Ferieaktivitetene skal bidra til å redusere
sosioøkonomisk ulikhet blant barn og
unge i bydelen ved å tilby varierte kurs,
turer og aktiviteter til en rimelig pris. De
som deltar skal få en opplevelse av
mestring både sosialt, praktisk og fysisk.
Eksempler på aktivitetene er er besøk til
Østfoldbadet, Kongsberg skisenter,
fisketur med overnatting i marka,
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370 000

OSLO RØDE KORS

Fokus på egen fremtid

OSLO KOMMUNE BYDEL
10 GRORUD

Ung hjelper eldre

OSLO KOMMUNE BYDEL
10 GRORUD

Søndagskafèen

OSLO KOMMUNE BYDEL
10 GRORUD

Sommerjobb for ungdom
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sykkeltur og kokkekurs, låtskriving eller
parkour. Aktivitetene går over fem uker i
sommerferien, en uke i høstferien og en
uke i vinterferien. I løpet av
sommerferien er det tre ukesturer til
bydelens feriested ved Stavern.
Fokus på egen fremtid er et tilbud til
ungdom mellom 13 og 25 år, som
foregår hver mandag hele skoleåret.
Aktiviteten overordnede mål er å gi
ungdom veiledning, kompetanseheving
og informasjon vedrørende viktige
fremtidsvalg, å bidra til at ungdom
kommer seg inn på arbeidsmarkedet
eller inn i utdanningsløp, samt å være en
inkluderende, kostnadsfri og trygg
fritidsarena. Hver mandag kan ungdom
komme innom for å få hjelp til
jobbsøking, trening til jobbintervju, skrive
cv, få hjelp til å søke utdanning, delta på
temakvelder m.m. Ungdommen kan
også selv om de ikke vil delta på
temakvelder og kurs, tilbudet er også en
åpen møteplass hvor man kan spille
spill, møte nye og gamle venner, eller
snakke med en voksen frivillig.
Ung hjelper eldre ansetter ungdommer
mellom 15 og 18 år som besøksvenner
for eldre ensomme i bydelen ca. to timer
i uka. Arbeidsoppgavene er i hovedsak
praktisk bistand, men det sosiale
aspektet har en naturlig og viktig plass. I
tillegg til hjembesøkene er noen
ungdommer besøksvenner på sykehjem,
der de blant annet gjennomfører ulike
aktiviteter.
Tiltaket inneholder også tilbud om 12
kvelder med åpen kafè for eldre i
bydelen, tilbudet skal være organisert og
drevet av ungdommer. Ungdommene
skal være med på å skape en møteplass
for bl.a. enslige og ensomme eldre på
tvers av kulturer.
Søndagskafeen skal være en møteplass
for ungdom i alderen 18 til 25 år på
Romsås.
Det tilbys mat og alkoholfritt drikke til
rimelige priser. Aktivitetstilbudet er
bordtennis, TV-spill, biljard, fotballspill og
det vises ukens Premier League-kamp.
Det er også tilbud om veiledning til
jobbsøking, karrieresamtaler, trene på
intervjusituasjonen og leksehjelp.
Sommerjobb for ungdom inneholder to
ukers arbeid i sommerferien.
Ungdommenes tilknytning til arbeidslivet
er styrket gjennom at de har fått en
positiv erfaring, kunnskap om
arbeidslivet, samt referanse og attest.
Arbeidssted kan være sykehjem,
barnehager, butikker, AKS, kiosk, cafeer
osv. Arbeidsuka starter med en
opplæringssamling i generelle
forventninger i arbeidslivet og avsluttes

400 000

360 000

260 000

350 000

OSLO KOMMUNE BYDEL
10 GRORUD

Unge kulturarrangører

OSLO RØDE KORS

Baristaopplæring og
arbeidstrening i kafè

med jobbsøkerkurs og
jobbintervjutrening.
Gjennom unge kulturarrangører skaper
unge selv en kulturarena hvor ungdom
kan vise seg fram. Arrangørene lærer
nyttige ferdigheter som gir mestring og er
med på motivere til videre utdanning og
arbeid. Sammen skaper ungdommene
arrangementer og kulturopplevelser for
nesten 2500 besøkende hvert år og
bidrar til å synliggjøre Romsås og Bydel
Grorud på en positiv måte.
Målsetningen med tiltaket er å bidra til
forebygging av fattigdom og
arbeidsledighet blant ungdom i
Groruddalen ved å gi ungdom verdifull
kompetanse i kafédrift. Kompetansen
deltakerne erverver seg kan de ta med
seg og benytte i videre jobbsøking.
Kafeen har også som mål å skape
rammer for en trygg, inkluderende og
sosialt møtepunkt for ungdom i
Groruddalen, uavhengig av foreldrenes
inntekt og sosiale situasjon.
Ungdomsbaristane får opplæring i
følgende: håndtering i alt av teknisk
utstyr i kafeen, renhold og hygiene,
internkontroll og HMS-rutiner. De får
kunnskap om kaffe som produkt,
opplæring i tilberedning av
espressobaserte drikker på
espressomaskin. De blir opplært i
tilberedning av enkel mat som toast,
wrap, yoghurt og ulike dagens-retter.
Tilberedning og servering av flere ulike
typer varm og kald drikke som smoothie,
milkshake, kakao mm. De får
kompetanse i tilberedning, servering,
kundebehandling, salg og økonomi og
alle vesentlige områder og elementer i
den daglige driften.

300 000

200 000

Oslo kommune Bydel Stovner
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OSLO KOMMUNE BYDEL
11 STOVNER

Aktiv ferie og fritid

700 000

OSLO KOMMUNE BYDEL
11 STOVNER

Ung i jobb - sommerjobb
og jobbøving

Aktiv ferie og fritid er et lavtersketiltak
som danner en felles plattform av ferieog fritidstilbud rettet mot bydelens barn
og unge mellom 9 og 18 år.
Det legges vekt på fysisk aktivitet og
mestring, og en av målsettingen er å gi
barn og unge opplevelser som ikke er
like tilgjengelig for alle. Det er tilbud i
ferier, som for eksempel ski og
uteaktivitet i løpet av vinterferien,
toppturer, to uker med dagsutflukter i
løpet av sommerferien, ukestur til Hudøy
og idrettscamp i høstferien. Det
samarbeides med blant annet NAV og
barnevern vedrørende rekruttering av
målgruppen.
Målsetningen med tiltaket er å gi 40
ungdom mulighet til å komme seg inn på
arbeidsmarkedet ved å tilby 3 ukers
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700 000

OSLO KOMMUNE BYDEL
11 STOVNER

ROS Arena

OSLO KOMMUNE BYDEL
11 STOVNER

Ungdomskonseptet

GRORUDDALEN FRIE
FILMERE

Stovner Filmverksted

HØYBRÅTEN, FOSSUM OG
STOVNER SOKN

Familiekafé med
leksehjelp

OSLO KOMMUNE BYDEL
11 STOVNER

Utvikling av Haugenstua
skatepark og
sykkelverksted for
ungdom.

102

sommerjobb gjennom bydelen eller en
av bydelens samarbeidspartnere.
Arbeidsplassene varierer mellom
kommunale tilbud slik som
Bydelsrusken, barnehager,
aktivitetsskoler og kommersielle aktører
som butikker, restauranter og hoteller.
Det er nedsatt en tverrfaglig
samarbeidsgruppe som blant annet
rekrutterer ungdom inn i prosjektet.
ROS Arena er et paraplyprosjekt for
aktiviteter på Stovner Rockefabrikk. Med
relevante musikk- og kulturaktiviteter vil
man gjennom fast aktivitet 38 uker i året,
samt ferietilbud 6 uker i året, skape
gode, trygge og inkluderende sosiale
arenaer med deltakelse fra ungdom som
speiler sammensetningen i bydelen. Av
faste aktiviteter kan nevnes musikktilbud,
musikalsk møteplass, vokal -og
tekstproduksjon og faste bandgrupper.
Ferietilbudet er et lystbetont musikktilbud
som avholdes i seks av skolens ferieuker
der kvalifiserte instruktører gir deltakerne
en trygg arena for lek og samspill med
musikk som fellesnevner.
Ungdomskonseptet skal tilrettelegge for
inkludering, mestring, læring og
opplevelser i form av kostnadsfrie
aktiviteter for målgruppa.
Ungdomskonseptet Stovner inneholder
tilbud om ferieåpent, #stovnerlove# og
Stovner media. #stovnerlove# er et tilbud
hvor ungdommenes historie skal fortelles
gjennom drama og slampoesi. Stovner
Media vil være et fast tilbud en kveld i
uken og skal bruke film, tekst og foto
som verktøy.
Tiltaket legger til rette for at barn og
unge utvikler seg gjennom å bruke film
og visuelle fortellinger til å bygge
egenverdi og synlighet. Tiltaket
inneholder tilbud om sommerfilmskole og
filmverksted i høst- og vinterferien. I
tillegg vil det være tilbud om
musikkvideokurs og workshop i
fortellerverksted.
Målsetningen med tiltaket er å nå
barnefamilier med et sted å være i et
område med stor barnefattigdom og
trangboddhet, tilby leksehjelp til barn fra
4. klasse og servere et gratis måltid. I
tillegg utvikles tilbud om aktiviteter i
samråd med brukerne. Integrering av
familier og barn med ulik etnisk bakgrunn
er et hovedmål i tiltaket Familiekafé.
Haugenstua skatepark har som
hovedmål å skape spennende og
utfordrende fritidsaktiviteter for barn og
unge i trygge omgivelser.
Sykkelverkstedet skal være et
lavterskeltilbud hvor barn og unge kan
komme og få hjelp til reparere sykkelen
sin

760 000

350 000

130 000

125 000

270 000

Oslo kommune Bydel Alna
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OSLO KOMMUNE BYDEL
12 ALNA

Ferieklubb i Bydel Alna

750 000

OSLO KOMMUNE BYDEL
12 ALNA

Jobbprosjektet 2019 i
Bydel Alna

FURUSET ALLIDRETT IF

BUA Alna

OSLO KOMMUNE BYDEL
12 ALNA

Oppsøkende og
inkluderende
ungdomsiniativ på
Lindeberg

FURUSET ALLIDRETT IF

Alna juniorklubb - Et
kultur- og aktivitetstilbud i
regi av Furuset Allidrett IF

Tiltaket har som mål å gi barn og unge
like muligheter til å delta på ulike
aktiviteter i skolens ferier uavhengig av
familiens sosioøkonomiske situasjon.
Det vil være ulike tilbud innenfor alle
skolens ferier. Det samarbeides med
hele oppvekstfeltet i bydelen for å nå
målgruppen. Det vil være tilbud om både
dagsturer og overnattingsturer.
Eksempler på overnattingsturer er tur til
Liseberg, Bø Sommerland, hytteturer og
fjelltur. Eksempler på dagsturer er
bowling, klatring, slalåm, fisketur,
badetur m.m.
Tiltaket er et jobbprosjekt som retter seg
mot ungdom i tilskuddsordningens
målgruppe. Tiltaket gjennomføres i
skolens ferier. Det samarbeider med
andre tjenester i bydelen, og målet er å
skape alternative mestringsarenaer for
ungdom og forhindre frafall fra skole og
arbeidsliv. Ungdommene vil få jobbet på
flere ulike steder, med varierte
arbeidsoppgaver.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målsettingen med tiltaket er å gi barn og
unge som er berørt av
fattigdomsproblematikk og som står uten
fritidsaktiviteter et tilbud, og hjelp til å
integreres inn i eksisterende
fritidsaktiviteter i nærmiljøet. De lokale
skolene er særlig viktige
samarbeidspartnere i tiltaket. En viktig
målsetting å skape gode strukturer og
metoder for samarbeid på tvers av
tiltakene, og med dette skape broer
mellom ulike befolkningsgrupper, kulturer
og klasseskiller på Lindeberg. Tiltaket
inneholder tilbud om aktiviteter og
familiearrangementer ved "Liaklubben",
åpen hall og elevkvelder på Lindeberg
skole og Skjønhaug skole,
kulturarrangement for familier på
Lindeberg. Ungdom tilbys også
instruktørkurs i f.eks. dans, foto, yoga ungdommene får kursbevis og
oppfordres til å danne egne initiativer for
ungdomsstyrte aktiviteter.
Alna juniorklubb er et tilbud til barn i 1.-4.
klasse i Bydel Alna. Målet er både å gi
barna et juniorklubbtilbud, samtidig som
de gjennom året skal få prøve seg på
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700 000

400 000

850 000

575 000

og gode
samarbeidspartnere.

OSLO KOMMUNE BYDEL
12 ALNA

Etter skoletid på Fubiak
2.0 (Tidligere Gran Åpen
skole)

BYDELSMØDRENE

Stolte Jenter

SALSANOR PROSJEKTER

SalsaNors
Sommerdansecamp

OSLO KOMMUNE BYDEL
12 ALNA

Groruddalen
kulturproduksjon
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ulike idrettsaktiviteter. Det er tilbud om
varierte aktiviteter, servering av mat,
samarbeid med DNT om
friluftsaktiviteter, spill og leker.
Ved registrering på juniorklubben får
barna utlevert et personlig aktivitetskort
som gratis adgang til en rekke aktiviteter
og opplevelser i nærmiljøet.
Tiltaket et tilbud til barn og unge på
Furuset som trenger et tilbud i et område
som preges av høy barnefattigdom.
Tilbudet er gratis og lavterskel på en
populær møteplass, Furuset bibliotek og
aktivitetshus (FUBIAK), i bydelen. Det er
tilbud om lekeshjelp, lydstudio,
dansegrupper, ferieverksted, matlaging
med gratis esrvering.
Hovedformålet med prosjektet er å gi et
lavterskeltilbud i organisert idrett til
minoritetsjenter mellom 11-18 år.
Jentene vil trener to timer en gang i uken
enten inne eller ute, avhengig av
værforhold. Treningsopplegget vil følge
skolekalenderen. Trening arrangeres på
Furuset Forum for deltakere fra Bydel
Alna. På trening får de opplæring i ulike
basisferdigheter som styrke, kondisjon
og bevegelighetsstrening. Jentene driver
også med ulike ballidretter som fotball,
håndball, basketball og innebandy. I
tillegg til dette vil jentene få tilbud om
selvforsvarskurs og deltakelse i sosiale
arrangementer sammen
Målsetningen med tiltaket er å tilby et
lavterskel ferietilbud sommeren 2019 for
barn/unge i økonomisk vanskeligstilte
familier i Alna Sør av høy kvalitet og med
fokus på sosial inkludering, mestring,
rytmisk glede/danseglede og fysisk
aktivitet. Det vil være tilbud i to uker i
løpet av sommerferien.
Barna/ungdommene vil lære ulike
danser, de vil lære å spille trommer og
andre rytmeinstrumenter, og være med
på ulike rytmiske leker som skaper
gruppesamhold, vennskap, og som gjøre
at en blir bedre kjent med både seg selv
og de andre. Tiltaket har et godt etablert
samarbeid med FAU og bydelen
vedrørende rekruttering av målgruppen.
Tiltaket innebærer gjennomføring av et
kurs- og opplæringsløp med fokus på
kunst og kultur, med et sterkt sosialt
engasjement, for å motvirke sosiale
forskjeller. Programmet gir opplæring
innen produksjon av
kulturarrangementer, besøk på
kulturarenaer, scener og institusjoner, og
kontakt med det profesjonelle kulturfeltet
med tanke på arbeidspraksis og
hospitering. I prosjektet gjennomføres
det også et større kulturarrangement og
det er en ordning for at tidligere

575 000

150 000

65 000

300 000

OSLO KOMMUNE BYDEL
12 ALNA

Musikkverksted

OSLO KOMMUNE BYDEL
12 ALNA

Levekårsutsatte barn og
unge som står uten et
fritidstilbud. Alder fra 18 –
23 år.

FURUSET
IDRETTSFORENING

Ferieaktiviteter for barn og
unge på Furuset

deltakere følger prosjektet videre som
«faddere» for nye deltakere.
Målsetningen med tiltaket er
sosialisering og forebygging av barn og
unge berørt av fattigdom. Tiltaket
omfatter ulike aktiviteter innen sang,
musikk, lydstudio og konsert. Tilbudet vil
være åpent 3-4 dager i uken etter
skoletid og på kveldstid. Tiltaket
samarbeider med kommunale tjenester
og frivillige lag og foreninger for å kunne
gi et variert tilbud og for å rekruttere barn
og unge i målgruppen.
Målet med tiltaket er å å gi eldre utsatt
ungdom mestringsarenaer og en
opplevelse av tilhørighet gjennom
ferieaktiviteter. Målet for tiltaket i 2019 er
at 110 unge voksne i alderen 18- 23 år
skal få mulighet til å delta på en
ferieaktivitet. Aktivitetene skal planlegges
og gjennomføres i samarbeid med
deltakerne. Det skal gjennomføres flere
overnattingsturer og dagsturer med både
sosialt og faglig innhold.
Tiltaket inneholder varierte aktivitet i 6
uker i løpet av sommerferien. På
Sommercamp får barna og
ungdommene prøvd seg på; trampoline,
rulleskøyter, breakdance, frisbee,
basketball, turn, håndball, fotball,
innebandy, volleyball, tennis, friidrett,
parkour og generell lek. På kveldstid i
helgene er det åpent junior- og
ungdomsklubbtilbud i Furuset Forum
med ulike idretts, spill- og
kulturaktiviteter. I tillegg er det et eget
idretts- og kultur tilbud på fredagene for
jenter. Barn og unge i målgruppen og
deres foresatte får også delta på reise
med "Barnas båt" med mulighet for
opphold på badeland i Frederikshavn.

300 000

250 000

325 000

Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

OSLO KOMMUNE BYDEL
15 SØNDRE
NORDSTRAND

Ung i jobb

OSLO KOMMUNE BYDEL
15 SØNDRE
NORDSTRAND

Ferie og fritidstiltak for
barn og unge

Målsettingen med tiltaket er å bidra til
kvalifisering og inkludering gjennom
tilbud om sommerjobb/ekstrajobb i løpet
av hele året. Gjennom feriejobb /
ekstrajobb vil ungdommen skaffe seg
arbeidserfaring , en positiv
mestringsarena og økt selvbilde.
Målsettingen med tiltaket er sosialisering
og forebygging av marginaliserte barn og
unge berørt av fattigdom. Barn og unge
som i liten grad benytter seg av
organiserte tjenester pga økonomien.
Tilbudet omfatter ulike aktiviteter som
sommerleir, dagsturer, åpne
klubber på sommeren, ATV,
trailopplæring, musikkglede og aktiviteter
rettet mot spesielt inaktive barn og
ungdom. Tilbudene vil stort sett være
åpne i alle skolens ferier og noen helger
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Tilskudd
1 000 000

550 000

BARNE- OG
UNGDOMSSENTERET PÅ
HOLMLIA AS

Ferieopphold for
barnefamilier

FRETEX PLUSS AS

Veien Frem

OSLO RØDE KORS

jentekveld

OSLO RØDE KORS

Guttegruppe

året gjennom. Enhet Forebygging,
frivillighet og folkehelse, seksjon Fritid,
vil samarbeide med Nav, barnevern,
fysio/ergo og frivillige lag og foreninger i
bydelen. Dette for å nå mange og gi et
variert tilbud og rekruttere barn og unge i
målgruppen.
Målsetningen med tiltaket er å tilby
positive og minnerike ferie- og
aktivitetsopplevelser for økonomisk
vanskeligstilte barnefamilier som ellers
ikke ville ha mulighet til å delta på dette.
Tiltaket ønsker å styrke barn, ungdom og
deres familier gjennom felles
naturopplevelser ved sjøen og i den
norske fjellheimen på ulike tider av året.
Det vil totalt bli arrangert 7 ferieuker.
Feriemålene er Veisten Gård i Gausdal
og Håæya i Oslofjorden.
Målet med prosjektet er å forebygge
langsiktig utenforskap blant unge i
lavinntektsfamilier ved å tilby alternative
mestringsarenaer og tilgang til etablerte
nettverk i arbeidslivet. Deltakere i
prosjektet vil få tilbud om å ha Fretex
som arbeidssted i 2-6 måneder, basert
på deres ønsker og behov. Fretex vil
tilby arbeidsplasser og opplæring ved
avdelingene; lager, transport,
produksjon, butikker, kantine/kjøkken og
redesign. Det vil også være
karriereveiledningstimer i forkant av
arbeidsstart med formål om å motivere,
bygge tillit og kartlegge interesser.
Jentekveld er en aktivitet med
målsetningen om å tilby unge jenter i
Søndre Nordstrand som ikke benytter
seg av andre fritidstilbud et fritidstilbud
som er trygg og inkluderende, og som
bidrar til sosialisering,
utdannelse/kompetanse, og
selvrealisering. Hensikten er å dempe
konsekvensene av barnefattigdom og
utenforskap. Tilbudet er åpent hver
mandag etter skoletid. Aktivitetene som
tilbys er leksehjelp, middagsservering,
en åpen sosialiseringsarena,
temakvelder og kurs, samt utflukter i
høst- og vinterferien. Ungdommene skal
selv være med å bidra til innhold basert
på deres behov. Det er ingen kostnader
knyttet til deltakelse for ungdommene.
Guttegruppen er en aktivitet som har
målsetning om å tilby unge gutter i
alderen 13 – 19 år i bydel Søndre
Nordstrand et trygt og inkluderende
fritidstilbud som bidrar til sosialisering og
selvutvikling, med hensikt om å dempe
konsekvensene av barnefattigdom,
utenforskap og antisosial adferd.
Gruppen møtes annenhver uke til temaog aktivitetskvelder basert på
ungdommenes egne ønsker og behov, i
samråd med tre frivillige ledere og en
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800 000

450 000

175 000

175 000

BJØRNDAL
IDRETTSFORENING

Bua utlånssentral Bjørndal

KLEMETSRUD
IDRETTSLAG

BUA - Klemetsrud ILs
utlånssentral

HOLMLIA SPORTSKLUBB

Utstyr til utlånssnetralen
på Holmlia

ansatt tilrettelegger. Tiltaket vil også
omfatte utflukter og turer i skoleferier når
senteret holder stengt.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

53 000

50 000

50 000

Oslo kommune Bydel Grünerløkka
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OSLO KOMMUNE BYDEL 2
GRUNERLØKKA

Fritidsaktiviteter i
skoleferien

800 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 2
GRUNERLØKKA

Ungdom i Arbeid

GRÜNERLØKKA
TURNFORENING

Akrobatisk turn for alle på
sentrale Grunerløkka

Det søkes om videreføring av bydelens
ferie- og fritidsaktiviteter i skoleferiene for
å sikre at alle barn og unge har et
ferietilbud, uavhengig av familiens
økonomiske situasjon. Tilskuddet vil
brukes til å videreføre gode, kostnadsfrie
ferietilbud gjennom offentlige kultur- og
fritidstilbud i bydelen. Tiltaket skal
motvirke at barn opplever utenforskap og
isolasjon på bakgrunn av foreldrenes
økonomiske situasjon. Målet er at
ferietilbudene i bydelen benyttes av
mange barn på tvers av sosial bakgrunn,
og at dette fremmer inkludering og
bygger ned sosiale barrierer.
Ungdom i Arbeid vil kunne gi
deltidsarbeid til 25- 30 personer i
målgruppen gjennom hele året, i tillegg
sommerjobb til 80 personer.
Ungdommene får reelle
arbeidsoppgaver, og utfører arbeid som
bydelen og kommune ellers ikke ville hatt
ressurser til å utføre i så stor grad.
Leie Hasle turnhall en dag pr måned i
skoleåret. Fortrinnsvis søndager. Der
skal Løkka Tigers Turns medlemmer
som ønsker et utvidet treningsopplegg,
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500 000

180 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 2
GRUNERLØKKA

Ut på tur

OSLO KOMMUNE
DEICHMAN BIBLIOTEK

Barnas Teaterlørdag og
grønt nabolagsbord på
Deichman Grünerløkka!

OSLO KOMMUNE BYDEL 2
GRUNERLØKKA

mEATingpoint

HAGECREW

Grünerløkka Hagecrew

også de på venteliste og evt. nye
medlemmer få være med på
treningssamlinger/workshops.
Treningssamlingene skal ha en varighet
på 4 timer, hvor felles lunch er organisert
av foreldre og foresatte inngår som en
del av opplegget. Turnhallen er topp
utstyrt, og vil gi barna på Grunerløkka
muligheten til å utøve en aktivitet som er
umulig i eget nabolag.
Målsetningen med tiltaket er å motvirke
og/eller dempe konsekvensene av
fattigdom blant barn og ungdom gjennom
å tilby et variert aktivitetstilbud med
valgfrihet til den enkeltes behov og
ønsker. Tiltaket skal ha et økt
familiefokus sammenlignet med tidligere
års søknader. Tilbudet er også ment å
vekke nysgjerrighet og "mulighetssyn"
blant deltagerne innen aktiviteter de i
større grad kan gjennomføre i egen regi i
etterkant(døråpner). Det er tett
samarbeid mellom søker og ulike
aktørene i utformingen av tilbudene.
Barnas Teaterlørdag og grønt
nabolagsbord tilrettelegger for
likeverdige og spontane møter mellom
målgruppen for denne utlysningen og
andre brukere av biblioteket gjennom
felles kultur- og matopplevelser.
Arrangementet vil dessuten organiseres
som en alternativ mestringsarena for
ungdommer fra lavinntektsfamilier. Dette
vil bidra til å skaffe flere ungdommer
verdifull arbeidspraksis og samtidig
medvirke til at de føler økt tilhørighet til
biblioteket. Arrangementet vil finne sted
hver fjerde lørdag fra kl. 14.00 til kl.
17.00 på Deichman Grünerløkka.
mEATing Point er et tilbud til barn og
ungdom fra lavinntektsfamilier. Tilbudet
består i barnedans, studieveiledning,
tilbud om internett med veiledning for
eksempel i å skrive jobbsøknader og CV,
ulike aktiviteter, matservering og
alternativ julefeiring.
Målsetningen med tiltaket er å gi
ungdom verktøy for å ta gode
avgjørelser i egne liv, gi deltakerne
positive arbeidserfaringer og
mestringsfølelse og bidra til grønne
møteplasser og nabolagsstolthet i
bydelen. Gamle Oslo Hagecrew
involverer ungdommer i alderen 13-21 år
som deltakere, mentorer og ledere.
Tiltaket tilbyr arbeidserfaring og
ferdighetstrening til ungdom som er
utsatt for fattigdomsproblematikk,
gjennom en sommerjobb der de arbeider
med urban dyrking og
informasjonsspredning.
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294 400

300 000

300 000

250 000

Oslo kommune Bydel Sagene
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

OSLO KOMMUNE BYDEL 3
SAGENE

Jobb for ungdom gjennom
hele året

OSLO KOMMUNE BYDEL 3
SAGENE

Tur og fritid gjennom hele
året

OSLO KOMMUNE BYDEL 3
SAGENE

Sommerklubb

Prosjektet Jobb for ungdom gjennom
hele året har som mål å gi ungdom fra
familier med vedvarende lavinntekt
arbeidserfaring med tett oppfølging og
veiledning. I tillegg skal det være en
arena for mestring, og gi ungdommene
en opplevelse av å bidra med
meningsfylt arbeid i nærmiljøet sitt.
Tiltakene er rettet mot ungdom i alderen
15 – 25 år. Etterspørselen etter jobb for
denne aldersgruppen er svært stor, og
har blant annet blitt tatt opp på
Ungdommens Bydelsutvalgsmøte
(UBUM). Prosjektet vil tilrettelegge for
inkludering av ungdommer med
innvandrerbakgrunn gjennom tydelig
informasjonsarbeid. Gjennom
ungdomstiltakenes samarbeid med
bydelens andre instanser, vil man sørge
for at man når ut til ungdommene i de
utsatte boområdene og at de kommer
tidlig i gang med blant annet
søknadsskriving.
Prosjektets målsetting er å gi utsatte
barn, ungdom og familier aktivitetstilbud i
skolens ferier og helger. Søker ønsker
også å inkludere kveldsaktiviteter for
barn, ungdom og familier i prosjektet.
Det konkrete målet er å gi over 1800
barn og unge (6 – 23 år) i bydel Sagene
et inkluderende lavterskel aktivitetstilbud
i ferier og helger, uavhengig av deres
sosioøkonomiske bakgrunn.
Fremme likestilling og likeverd ved å
rekruttere, samt tilrettelegge på tvers av
kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Gi
barna en felles referanseramme som
bidrar til integrering og samhold.
Introdusere alternative
mestringsarenaer. Støtte skoleløp og
forebygge skoledroput. Bygge gode
relasjoner og sosial kompetanse.
Attraktive, men kostnadsfrie tilbud som
appellerer til alle.
Sommerklubben er et dagtilbud fem
dager i uka, i hele juli måneden.
Sommerklubben vil ta i bruk lokaler på
UngMetro fritidsklubb på Bjølsen og
Torshovdalen aktivitetshus, og være
åpen fra kl. 10-15.00 i 4 uker. Mål for
tiltaket er: Gi 1400 barn og unge i alder
6-12 år i Bydel Sagene et gratis
ferietilbud i sommerferien. Være en
naturlig møteplass for ensomme barn og
unge utenfor organisert aktivitet.
Fremme likestilling og likeverd ved å
rekruttere, samt tilrettelegge på tvers av
kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Gi
barna en felles referanseramme som
bidrar til integrering og samhold.
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Tilskudd
1 000 000

1 000 000

300 000

SAGENE
FRIVILLIGSENTRAL

BUA Sagene

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

200 000

Tilskudd

Oslo kommune Bydel Bjerke
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

OSLO KOMMUNE BYDEL 9
BJERKE

Jobbsmak

OSLO KOMMUNE BYDEL 9
BJERKE

Nysirkus Bjerke

OSLO KOMMUNE BYDEL 9
BJERKE

Alle skal med

Målsettingen er å inkludere og styrke
unges identitet og status ved å gi
målgruppa mestringsarenaer gjennom
kurs i arbeidsliv, workshops, ulike typer
arbeidspraksis og opplevelser etter
fullført kurs. Tiltaket vil motvirke
fattigdom og styrke selvstendighet og
mestring. Etter fullført kurs vil den unge
bli lønnsmottaker og få status som ansatt
i en ordinær bedrift i 50 timer. Det er et
krav at deltakeren er i et utdanningsløp. I
tillegg ønsker søker å gi unge i
grunnskolen et sommertilbud som vil gi
dem kunnskap om arbeidslivet gjennom
kurs, aktivitet og frivillig arbeid i
samarbeid med skole og bydelens øvrige
tjenester.
Måletsettingen med Nysirkus Bjerke er
sosialisering og forebygging av
marginaliserte barn og unge som
berøres av levekårsutfordringer, mangel
på sosial inkludering og uønsket sosial
aksept. Tiltaket gir barn og unge
mulighet til å utvikle interesser og
ferdigheter i en innovativ unik alternativ
mestringsarena som gir introduksjon til
kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
Nysirkus Bjerke ligger i et sammensatt
område og har en økende andel
innvandrerbefolkning. Kurstilbudet er 5
dager i uken og aktiviteter i alle
skoleferier. Alle tilbud er gratis og
omfatter unike aktiviteter innen
bevegelse og trening, sirkuslek, lyd
og lys, film og media, luftakrobatikk,
akrobatikk, BackstageStudio, dans og
teater. Nysirkus Bjerke samarbeider med
mange kommunale tjenester, frivillige lag
og foreninger.
Gjennom ulike prosjekter får barn og
ungdom oppleve mestring, utvikler bedre
selvtillit, sosial kompetanse og får en
positiv tro framtiden og eget liv.
Tiltaket inneholder tilbud til både juniorer
og ungdom og alle tilbud er gratis. Det vil
være tilbud om aktivitetsgrupper og kurs,
ferietilbud og turer, biljardskole m.m. Det
vil også bli utviklet et konsept hvor
ungdom får mulighet til å bidra med
frivillig innsats i nærmiljøet.
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1 000 000

1 300 000

850 000

OSLO KOMMUNE BYDEL 9
BJERKE

BUA Bjerke / Bjerke
Utlånssentral

RELOVE

RELOVE

OSLO KOMMUNE BYDEL 9
BJERKE

Kulturell aktivitet

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
RELOVE er en frivillig organisasjon som
har som formål å spre kunnskap om
kreativt gjenbruk, redesign og omsøm av
klær og tekstiler til barn og unge.
Organisasjonen tilbyr et regelmessig
kultur- og fritidstilbud til barn og unge
med 3 faste kurs på Kulturhuset Veitvet,
kurs en gang i uken på Deichmanske
bibliotek Bjerke og et familieverksted en
gang i uken på Vollebekk Fabrikker. I
tillegg arrangerer RELOVE
familiearrangementer og åpne
workshops i bydelen samt opplæring og
arbeidstrening av ungdommer.
Aktiviteter for barn og unge ledes av
profesjonelle kursholdere i samarbeid
med frivillige.
Målet er gjennom aktivitet,
arrangementer, kulturelle kurs og
ferietilbud å sørge for at barn og ungdom
får en inkluderende mestringsarena som
er gratis og som bidrar til å hinder
utenforskap og stigmatisering. Søker
ønsker å bidra til at barn og ungdom får
muligheten til å delta på ulike arenaer og
aktiviteter uavhengig av familiens
økonomi. Tiltaket har spesielt fokus på
de yngste barna (under 10 år). Tiltaket
inneholder tilbud om kulturelle kurs,
juniorklubb for jenter, familiesøndager,
barne- og ungdomsscene og aktiviteter i
løpet av ferier.
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400 000

650 000

300 000

Rogaland

112

Eigersund
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Eigersund kommune

Aktivitetsstøtte til barn og
unge i lavinntektsfamilier

200 000

EGERSUNDS
IDRETTSKLUBB

Intergreringsprosjekt barn
og unde i EIK fotball samt
lavinntektsfamilier

Eigersund kommune

Fritidsaktiviteter for barn
og unge tilknyttet
psykriatritjenesten

Eigersund kommune

Ferieopplevelser for
flyktningebarn/familier

Eigersund kommune søker om midler til
en aktivitetspott hvor barn, ungdom og
familier berørt av barnefattigdom kan
søke om støtte til deltakelse på
aktiviteter og turer, samt nødvendig
utstyr. For eksempel cuper, leire,
sommeraktiviteter, kurs, korte turer etc.
Barna/familiene sine egne meninger om
hva som er en god aktivitet/tur skal
vektlegges, og det foretas
skjønnsmessige vurdering av søker i
samarbeid med søker, når det er
privatperson som søker - eller sammen
med frivillig lag/forening eller offentlig
aktør - når andre søker på familiens
vegne. Støtte vil også bli gitt til foresatte
når dette er en forutsetning for at barnet
kan delta.
Egersunds IK har i en årrekke deltatt på
Sør Cup og Dana Cup og skal også delta
i 2019. Dette er de to turneringer hvor
det sosiale står i høysete. Påmelding,
overnatting og transport blir stadig
dyrere, og de opplever at flere og flere
med innvandrerbakgrunn eller
lavinntektsfamilier fra Egersund ikke har
råd til å delta. Det samme gjelder
fotballskolene i ferien. De har derfor et
stort ønske om at alle disse barna
uavhengig av mor og fars inntekt skal
kunne delta på lagets sosiale aktiviteter.
Ferieaktivitetene er i hovedsak tenkt å
gjennomføres i skolens ferier.
Aktivitetene er rettet til barn og ungdom i
aldersgruppen 6-19 år, som har
utfordringer knyttet til psykiatri eller til
rus, eller som lever i en familie hvorav
mor eller far har disse utfordringene. Et
eventuelt tilskudd ønskes benyttet
spesielt for å sikre tilbudet skal kunne gis
til barn og ungdom som i tillegg lever i en
familie som har økonomiske utfordringer.
Tilbudet omfatter dagstur med buss til
Kristiansand dyrepark for
flyktningebarn/familier i sommerferien
2019. Søker ønsker å gi barna og deres
foresatte gode ferieopplevelser. Dette er
i utgangspunktet barn som lever i familier
som har begrensede muligheter
økonomisk til å ta med barna sine på
opplevelser i ferier. Ved at barna får
delta på tur til Kristiansand dyrepark, vil
det bidra til at de får positive
ferieopplevelser som gir gode minner, og
som de kan fortelle om til skolekamerater
og lærere osv.
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50 000

30 000

36 400

Finnøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Finnøy kommune

Opprettelse av filial til
Frilager

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Forsand kommune

Ferie og fritid i Forsand

Målsettingen med tiltaket er å legge til
rette for møteplasser og attraktive ferieog fritidstilbud. Tiltaket inneholder tilbud
om friluftsleir, tur til Kristiansand
Dyrepark, aktiviteter i Forsand kulturhus.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gjesdal kommune

Fritidsveiledere,
forlengelse av
engasjement.

Gjesdal kommune har ansatt to
fritidsveiledere i 25 % stilling hver som
per nå er engasjert til 1/7-2019.
Fritidsveilederne vil det neste året bli
koblet på arbeidet med å få på plass
rutiner og system for veiledningen.

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Skattkammeret

350 000

KRINGSJÅS VENNER

Kringsjås Venner fra jord
til bord
PÅ tur & tokt

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Jobbtilbud for ungdomsskoleelever i
skoleferiene ved Kringsjå.
På tur & tokt skal gi barn og unge fra
lavinntektsfamilier deltakelse i ferie,
fritids og kulturaktiviteter med opplæring
og mestringsopplevelser. Tiltaket
inneholder blant annet aplintur til Røldal i
vinterferien, tokt til Nedstrand i
sommerferien og hummerfiske i
høstferien.

Forsand

Gjesdal

Haugesund

STIFTELSEN
HAUGESJØEN

450 000
600 000

Hjelmeland
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Hjelmeland kommune

Aktiv fritid for alle

Målsetningen med tiltaket er å bygge
ned barrierer for deltaking i
fritidsaktivitetar for barn og ungdom som
lever i låginntekstfamiliar. Tiltaket
inneholder videreutvikling av
utstyrsbanken, ferieaktiviteter,

130 000

114

ungdomsklubb, tverrfaglig samarbeid og
samarbeid med frivillige organisasjoner.

Hå
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Hå kommune

ALLEMED i Hå.

ALLEMED-koordinatoren sin oppgave er
å få alle barn/unge uavhengig av
foreldrene sin inntekt inn i minst en
fritidsaktivitet. ALLEMED-koordinatoren
er en brobygger mellom familier/barn,
fritidsaktiviteten og tjenestene i
kommunen. ALLEMED-verktøyet brukes
til å skape diskusjon og finne ut hva som
skal gjøres for at alle skal bli inkludert.
ALLEMED-koordinatoren tilbyr barn og
familier hjelp til å bli kjent med
lokalmiljøet og forteller om
aktivitetstilbudet i kommunen gjennom
bruk av oversiktsbrosjyrer. Barna og
familien får plukke ut aktiviteter som
frister, og koordinatoren hjelper med å
knytte kontakt mellom barnet/familien og
fritidsaktiviteten. Koordinatoren hjelper
også familien med å søke om økonomisk
støtte til kostnader, dersom det er
nødvendig. Prosjektet er et bredt
fellesinitiativ bestående av kommunen,
frivillige organisasjoner, fagmiljøer og
foreninger.

400 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

IOGT i Norge

Ung Zone

500 000

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Karmøy

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Skattkammeret

Variert aktivitetstilbud for barn i
lavinntektsfamilier. Målsettingen på sikt
vil være å integrere ungdommene i
ordinære kultur- og fritidstilbud. Tilbudet
er livssynsnøytralt og skal ikke ha
kostnader for deltakerne.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt

Karmøy
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260 000

400 000

Karmøy kommune

Sunn livsstil for
flyktningbarn og ungdom

med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Tiltaket skal bidra til å styrke integrering
av flyktningbarn -og ungdom bosatt i
Karmøy kommune. Gjennom planlagte
aktiviteter som gjennomføres strukturert
og systematisert oppnår skal tiltaket
bidra til integrering av flyktningbarn -og
ungdom og deres foreldre.

150 000

Klepp
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Klepp kommune

Aktivitetsløftet
Begrepet Aktivitetsløftet
har ei dobbel betydning.
Satsinga er eit løft for at
barn og unge i målgruppa
skal delta i fritidsaktivitetar
over tid. Samtidig eit løfteei forplikting frå
kommunen si side om å
tilrettelegga for deltaking.

Aktivitetsløftet skal gi barn og unge i
lavinntektsfamilier mulighet å delta i
fritidsaktivitetar på lik linje med andre
barn, samt delta i opplevelses- og
sommeraktiviteter sammen med andre
barn.

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Randaberg kommune

Aktiv fritid for alle

Hovedmålsettingen med prosjektet er å
gi barn og unge like muligheter til å delta
i fritidsaktiviteter uavhengig av familiens
økonomi og sosiale ressurser. Prosjektet
gir barn og unge mulighet for deltakelse i
lokale fritidsaktiviteter på ukentlig basis,
ferieaktiviteter i skoleferiene, og
sommerjobb. Gjennom fritidskortet vil
lavinntektsfamilier få muligheter til felles
kulturopplevelser.

180 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Rennesøy kommune

Aktivitetsdager for barn i
sommerferien
Aktivitetsdager for familier

Sommeraktivitet for 4, 5 og 6 klasse med
fokus på aktivitet og opplevelser.
Tiltaket innebærer at barn og unge og
lavinnteksfamilier skal få være med på
fritids aktiviter.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sandnes kommune

Kongesommer

Kongesommer satte rekord i antall
søknader i 2018. Særlig stor etterspørsel
er det etter rimelige heldagsaktiviteter for
de yngste aldersgruppene. Derfor søkes
det å utvide tilbudet til denne
aldersgruppen med en ekstra ferieklubb i
2019. Erfaring viser at ungdom ønsker
flere uforpliktende møteplasser uten krav
til påmelding. Derfor ønsker en neste år
å tilby åpen idrettshall i 2 sentrumsnære
bydeler. Småjobbsentralen ønsker
videreutviklet med
arbeidslederstilling/tilrettelegger som
skal gjøre oss i stand til å tilrettelegge
dette tilbudet til ungdommer med med
liten kjennskap/kort botid i Sandnes.

800 000

Randaberg

Rennesøy

Rennesøy kommune

31 900
50 000

Sandnes
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Sandnes kommune

Utstyrspool AKS

Sandnes kommune

Inkludering og integrering
i barn og unges fritid

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målsetningen er å dempe
konsekvensene av fattigdom blant
flyktningbarn og -ungdom ved å
stimulere til aktivitet gjennom en
aktivitetsveiledere, samt tilby
ferieaktiviteter for flyktningfamilier. For å
kunne rekruttere i målgruppen, tilby
aktivitet og opprettholde deltakelse,
opprettes samarbeid med kommunale
tjenester, frivillige lag og organisasjoner.

150 000

250 000

Sauda
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sauda kommune

Videreføring av prosjektet:
Plass til alle

Målsettingen med "Plass til alle" er å
fortsette med å skape opplevelser der
alle ungdommer har lik mulighet til å
delta, uavhengig av familiens økonomi,
og å hindre utenforskap.

175 000

Gjennom tiltakene og tett samarbeid blir
ungdommene mer trygge/robuste, og
med det bidra til mer aktivitet, mer
sosialisering, vennskap, inkludering og
integrering.

Sokndal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

SOKNDAL IDRETTSKLUBB

Bedre muligheten for at
flere barn og ungdom skal
få delta på viktige sosiale
arenaer, som ferie- og
fritidsaktiviteter

PINSEMENIGHETEN
BETANIA

Tur til Kongeparken

Barn og unge berørt av
fattigdomsproblemer i Sokndal
idrettsklubb er anslått å være gjeldende
for 1-2 av medlemmene pr idag.
Idrettsklubben ønsker å gi disse 1-2
medlemmene fra aktuell målgruppe
mulighet til å delta på cuper og
fotballskole.
Tur til Kongeparken eller Dyreparken for
familier som ikke har økonomi til å dra på
andre ferier. Målet er å gi barna i
målgruppen en opplevelse og noe å
fortelle om når de kommer tilbake til
skole og barnehage. Mange av
deltakerne vil være flyktningfamilier, som
vil rekrutteres gjennom NAV og søkers
eget nettverk.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sola kommune

Familieferie på fjellet

Tiltaket er et ferietilbud for
lavinntektsfamilier i Sola kommune. Det
er en foreldregruppe som skal planlegge,
organisere og gjennomføre en ferietur til
fjellet for seg selv og sine barn.

190 000

5 000

50 000

Sola
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STAVANGER
TURISTFORENING

Friluftsliv = ferie for alle i
Sola kommune

STF har et eget tilbud rettet mot
barnefamilier, kalt Barnas Turlag.
Tilbudet består hovedsakelig av
organiserte hytteturer/ ferier og
aktiviteter. Målsettingen er å få flest
mulig barn til å oppleve gleden ved å
drive friluftsliv og bli glad i naturen.
Turene er lagt opp som fellesturer med
utdannede turledere.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stavanger kommune

Ungjobb Hillevåg 2019

200 000

Stavanger kommune

Sommerbonanza i
Stavanger

THE FOLLIES
REVYPRODUKSJONER

Follies - Scene for alle

MADLASPEIDERNE

Læring gjennom
friluftsopplevelser

Stavanger kommune

Bli med 2019!

Jobbtiltak hvor deltakerne får jobb i to
uker i sommerferien. Arbeidsoppgavene
vil finne sted i nærmiljøet; bidra med
aktiviteter og ærender for beboere på
sykehjem, hagearbeid, og andre
oppgaver som vil gagne nærmiljøet. De
ønsker at ungdom berørt av
fattigdomsproblematikk skal få mulighet
til å tjene egne penger og kunne få
mulighet til delta på lik linje med andre
ungdom.
3 ukers ferieklubbtilbud for ca 200
ungdommer 13-19 år bosatt i Stavanger,
primært ungdom fra bydelene Hillevåg
og Storhaug. Med base i bydelshus
Hillevåg og Metropolis i Stavanger
sentrum vil ungdommene i uke 26-28
kunne møte opp til frokost/lunsj og delta i
både spontant organiserte
sommeraktiviteter ved sjø, strand og
fotballbaner, og planlagte turer/aktiviteter
med båt eller til fjells etter
forhåndspåmelding. Universelt og gratis
tilbud for ungdom fra lavinntektsfamilier.
Noen ungdommer får sommerjobb som
aktivitetsledere.
The Follies revyproduksjoner vil gi et
gratis kulturtilbud til barn og unge som
har utfordringer knyttet til fattigdom,
flerkulturell bakgrunn, eller som sliter
med psykisk helse. Deltakerne skal få
være med å forme en forestilling fra start
til slutt. De skal være med på hele
prosessen, gjennom ukentlige øvelser i
starten av året, og hyppigere øvelser når
forestillingen nærmer seg. Målet er at det
skal bygge selvtillit, skape
mestringsfølelse, tette vennskap, utvikle
språk og sosiale egenskaper.
”Læring gjennom friluftsopplevelser” er
rettet mot barn, unge og familier som er
berørt av lav inntekt. Tiltaket er en
videreføring og gir målgruppen mulighet
til å oppleve friluftsaktiviteter gjennom
ferietilbud i sommer- og vinterferie: 4
dagers familieleirer i sommer- og
vinterferien, og klasseturer med
overnatting for klasser med stor andel
minoritetsspråklige elever.
Ferie- og fritidsaktiviteter for ungdom
berørt av fattigdomsproblemer og for

Stavanger
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450 000

400 000

350 000

200 000

AKKS STAVANGER

Inkludering av barn og
ungdom med vanskelig
økonomi i kurs,
veiledning- og workshops
for mestring og spilleglede
gjennom musikktilbud.

SØLVBERGET KF

b) Biblioteksatsing med
aktiviteter og arrangement
på fritiden rettet mot
lavinntektsfamilier i
Smiodden, Mjug og
Ørnaberg levekårssoner i
Stavanger kommune.

FRILAGER

Frilager - Alt til turen

Stavanger kommune

Sommer i vigå
(TIDLIGERE: Kultur,
fritids- og ferieaktiviteter
for ungdom i nærmiljøet i
Kvernevik.)

OPEN HANDS FOR YOU

Ferieaktiviteter

STAVANGER RØDE KORS

Stavanger Røde Kors
arbeid med barn og unge
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minoritetsungdom, i regi av
Uteseksjonen. De ønsker at ungdom
berørt av fattigdomsproblematikk skal få
dele og snakke om gode opplevelser i
ferier og på fritiden på lik linje med
andre. Korte og lengre aktiviteter som
fotballturnering, turer til Dyreparken og
Tollaktiv, julebord, surfeskole,
sommerland, etc. Aktiviteter vil bli
tilpasset ungdommenes ønsker.
AKKS ønsker å tilby barn og unge som
sliter økonomisk/hjemme/på skolen
tilgang på de mestringsbyggende
musikktiltak og muligheten til å delta i å
bestemme hva disse skal være.
Eksempler på aktiviteter er
instrumentkurs, låtskriverkurs, kurs i lydog lysdesign, arrangere seminarer og
LOUD-leir for ungdom i vinter- og
høstferien. Ungdom skal rekrutteres
blant annet gjennom skoler, NAV,
barnevern og ungdomshus, og
aktivitetene vil være gratis eller til sterkt
reduserte priser for målgruppen.
Sølvberget bibliotek og kulturhus ønsker
lavere terskel for bruk av tilbudene deres
ved å flytte aktiviteter ut på andre
arenaer. De vil tilby opplevelser på
fritiden for barnefamilier, barn og
ungdom i samarbeid med frivillige
organisasjoner, øke tilgangen til
bibliotektjenesten etter skoletid, og tilby
ungdom i nærmiljøet jobberfaring.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Stavanger kommune vil gjennom dette
tiltaket tilby 40 ungdommer en uke med
ferieaktiviteter. Uken skal være kjekk,
positiv og inkluderende. De samarbeider
blant andre med Uteseksjon og
Smiodden skole, både mht rekruttering
og gjennomføring.
Open hands for you vil invitere kvinner
og deres barn fra målgruppen med på
ferieturer i sommer- og høstferien. Målet
med ferieaktiviteter er å skape et
pusterom for barn og unge som lever i
en lavinntektshusholdning og som på
bakgrunn av det ikke får deltatt på
aktiviteter eller reiser i ferien. De skal
rekruttere bredt blant minoritetsfamilier
og norske slik at det også blir et
integreringstiltak med nettverksbygging
og relasjon på tvers av kulturer.
Tiltaket skaper åpne, gratis og
inkluderende møteplasser for barn og

150 000

164 000

300 000

173 000

350 000

350 000

unge. De ønsker å gi barn og unge
muligheten til positive fritidsopplevelser
sammen med jevnaldrende og med
trygge og engasjerte voksne hver uke.
De arrangerer flere ukentlige
fritidsaktiviteter gjennom Barnas Røde
Kors, Leksehjelp og enkeltarrangement.
Her vil barn og unge ha en arena for
deltakelse og mestring som er helt
uavhengig av foreldrenes inntekt og
sosiale situasjon. Aktivitetene er spredt
rundt i byen blant annet på Midjord, i
Kvernevik og Sølvberget.

Strand
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Strand kommune

Kultur for alle

200 000

Strand kommune

Strand Utstyrslager

KULTUR FOR ALLE er navnet på
paraplyprosjektet som rommer en rekke
ulike tiltak. Tiltaket skal sikre barn fra
lavinntektsfamilier et kultur- og
aktivitetstilbud i fritiden og i skolens
ferier, og å lage arenaer der disse
barna/ungdommene integreres med
andre barn og unge.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Time
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Time kommune

ALLEMED i Time

300 000

TORVALD HADLAND

Hadland Andelslandbruk

Det langsiktige målet for prosjektet
ALLEMED i Time er at alle barn og unge
i kommunen er med i minst en organisert
fritidsaktivitet, ved hjelp av en
ALLEMED-koordinator. ALLEMEDkoordinatoren skal fungere som en
brobygger som hjelper barn og unge inn i
organiserte fritidsaktiviteter. I tillegg skal
koordinator gjennomføre ALLEMEDdugnader i samarbeid med lokale lag og
organisasjoner, samt utvikle rutiner,
system, maler, retningslinjer og materiell
til bruk i ALLEMED-prosjektet i Time.
Hadland Andelslandbruk vil gje 5 familiar
med flyktningsbakgrunn eit meiningsfylt
fritidstilbod der dei får høve til å møta
andre familiar med interesse for å dyrka
sin eigen mat. Alle er med på dugnader i
andelslandbruket. Alle grønsakene blir
delt mellom andelshavarane på
demokratisk vis. Aktivitetar som
kanopadling, fiske, klatring i klatrepark,
terrengsykkelløype og mulighet til grilling
og matlaging samt hausttakkefest er
viktige ingrediensar for samhald og
fellesskap.
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25 000

BEDEHUSKIRKEN

Bedehuskirken - Frilager
på Bryne

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

I LAG

150 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Ferie og fritidsaktiviteter
Tysvær

Tiltaket handler om at søker skal
introdusere og fase inn barn og unge
uten tilknytning til fritidsaktiviteter til
eksisterende fritidstilbud på
Haugalandet. Tiltaket skal bidra til å
forebygge ensomhet og sosial
ekskludering.
Tiltaket skal gi barn og unge som er
berørt av fattigdomsproblematikk
mulighet til å delta gratis på ferie og
fritidsaktiviteter/opplevelser sammen
med og på lik linje med andre i
kommunen. Tiltaket vil tilby et variert
ferie og fritidstilbud i vinter, sommer og
høstferier samt noen helger i året.

Tysvær

150 000

Vindafjord
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vindafjord kommune

ALLEMED - Aktiv fritid for
barn og unge i Vindafjord

180 000

Vindafjord kommune

Kongesommer

Tiltaket handler om å finansiere et
engasjement som koordinator i 50 %
stilling i Vindafjord kommune.
Koordinatoren skal være en sentral aktør
og en viktig brobygger for barn og unge i
lavinntektsfamilier.
Sommerferieaktivitet for alle - uavhengig
av sosial status og bakgrunn. Aktiviteten
skal være på dagtid en uke i skolens
sommerferie, mulighet for hele familier å
delta, også større barn alene.
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60 000

Sogn og Fjordane
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Askvoll
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Askvoll kommune

"Alle med"- UtstyrsBUA

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Aurland kommune

Ferie for alle

Tiltaket «Ferie for alle» er et
interkommunalt samarbeid og er rettet
mot familier i Aurland og Lærdal med
flyktningbakgrunn, med avgrensa inntekt.
Tiltaket skal gi familiene ferieopplevelser
på lik linje med andre familier.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Eid kommune

Open idrettshall

100 000

Eid kommune

Sommarcamp for born 1. 7. klasse

Eid kommune

BUA Eid 2019 vidareutvikling og utvida
opningstider

Eid kommune saman med Eid IL
handball, Haugen IL handball og Eid
Frivilligsentral søker om kr. 400.000,- til
prosjektet "Open idrettshall". Målet med
prosjektet er å arrangere inn til 20 Open
idrettshall
aktivitetsdager/aktivitetskvelder. 10 av de
har målgruppe barnefamilier og 10 av
deihar målgruppe ungdom 13-19 år. Det
skal kjøpes inn utstyr som motiverer
målgruppene til å delta.
Eid kommune søker om kr. 80.000,- for å
kunne dekke kostnadene med
ferietilbudet Klenkarberget Sommarcamp
for barn i lavinntektsfamilirr. Eid
kommune v/NAV og flyktningtjenesten
går aktivt ut til målgruppa og tilbyr dette.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Aurland

Eid

40 000

40 000

Fjaler
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Fjaler kommune

Fritid i Friluft

Søkjar er HAFS interkommunale
barnevernsteneste (interkommunal
barnevernsteneste for
kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og
Solund med Fjaler som vertskommune) i
samarbeid med folkehelsekoordinator og
flyktningtenesta i Fjaler kommune.

100 000
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Hovudmålet med tiltaket er som tidlegare
å gje utsette barn og unge fritids- og
ferieopplevingar med ulike aktivitetar i
friluft. I tillegg er det ei målsetting at barn
og unge som er med på tiltaket vil få
kunnskap om korleis ein kan ferdast i og
bruke naturen på ein trygg og givande
måte.

Flora
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Flora kommune

Aktiv ferie og fritid for alle!

280 000

ASKROVA BYGDELAG

Familieferie på Askrova

Målet med tiltaka er å gi barn og unge
som er lever i lavinnteksfamiliar et
fritidstilbud. Tiltaket inneholder tilbud om
ferieaktiviteter, det vil legges til rette for
aktiviteter som gir mestring og skaper
gode opplevelser for hele familien. Det
vil også være tilbud om gratisaktiviteter
som er åpne for alle en gang i måneden,
som f.eks. kino, åpen hall m.m.
Tiltaket ønsker å tilby fire familier fra
målgruppen en ukes ferieopphold der de
får oppleve guidet fisketur, ridekurs,
besøk på hjortesenter og gårdsbesøk.
Målgruppen rekrutteres i samarbeid med
kommunen

100 000

Førde
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Førde kommune

ALLE KAN VERE MED

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

250 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gloppen kommune

Sommarjobb - eit steg mot
sjølvstende

Gloppen kommune

Integrering av barn og
ungdom i eksisterende
fritidsaktivitetar i
nærmiljet.

Ungdom med særskilte vansker i
jobbmarkedet, skal få ei sjanse til å
kvalifisere seg til
sommerjobber/ekstrajobber gjennom
deltakelse i et prosjekt der de får
opplæring i søknadsskriving, erfaring fra
intervjusituasjon, reel arbeidsperiode
med lønn, og utførlig attest i etterkant.
Ved å fokusere på ordinære
fritidsaktiviteter i nærmiljøet, ønsker
søker å benytte seg av de ressursene
som ligger i det frivillige
organisasjonslivet. Mange av strukturene
og tilbudene er særs stabile, og
uavhengige av kommunale og statlige
tilskuddsordninger. Her kan barna delta
med skolekamerater og således øke
sjansene for inkludering i nærmiljøet og
gode nettverk, både for barn og foreldre.

Gloppen
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90 000

90 000

Hyllestad
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Hyllestad kommune

Hyllestad utstyrsentral

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Høyanger kommune

Sommarjobb for ungdom

Målsetjinga for tiltaket er å gje tilbod om
ordinær sommarjobb til ungdom frå
lavinnteketsfamiliar. Gjennom å oppleve
å vere i ordinært arbeid for første gong
vil dei få erfare norsk arbeidsliv og kva
som må til for å kunne halde fram i
arbeid, oppleve meistring og få ordinær
inntekt

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Luster kommune

Fritid, aktivitetar,
opplevingar og meistring
for alle i Luster

Målsettinga med tiltaka er å kunne tilby
alle som bur i den same kommunen, den
same moglegheiten til å få eit godt liv.
Tilbodet vil bestå av fleire delprosjekt
som til saman dekker aldersspennet 024 år; 1. «Fritidskort» 2. «Ferietilbod til
barn og unge», 3. «Hjelp til deltaking i
fritidsaktivitetar», 4. «Hjelp til dekning av
medlemsutgiftar», 5. «Aktivitetsoversikt»,
6. «Brukt er bra» og 7. «Sommarjobb».
Samt ulike aktivitetar for meistring i
sommar- haust og vinterferie.

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Naustdal kommune

Fritid med trivsel for alle

Det søkes om tilskudd til utstyr, fritidskort
til varierte aktiviteter og transport.
Egenandel består i samarbeidstid,
koordinering og tilrettelegging.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sogndal kommune

Ferieaktivitet for 5.-7.kl og
8.-10.kl

120 000

Sogndal kommune

Opplevelseskort og
aktivitetar knytt til det

Ferieaktiviteter for barn og unge i
aldersgruppa 5.-10.klasse. Både som
universell ordning og direkte for denne
målgruppa. Aktivitetene som tilbys er alt
fra dagsturer og overnattingsturer og
aktivitetene betinges av sesong.
Tiltaket innebærer opprettelse av
opplevelseskort i kommunen. Tiltaket
som bidreg til at alle barn og unge,
saman med sin familie som er berørt av
fattigdomsproblem, kan delta i
fritidsaktivitetar og få opplevingar på lik
linje med andre barn og unge.

60 000

Høyanger

Luster

Naustdal

Sogndal
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80 000

Stryn
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

STRYN FRIVILLEGSSENTRAL

Aktivitetsklubben i
Triangelen

100 000

STRYN FRIVILLEGSSENTRAL

Utstyrsbank i Stryn
frivilligsentral

STRYN TURN OG
IDRETTSLAG

Alje me'

Målet med Aktivitetsklubben er å gi alle
barn i kommunen et sted hvor de kan
samles og leke uten krav om
prestasjoner. Søker har spesielt fokus på
flyktningebarn. Aktivitetsklubben holder
åpen hver lørdag og vil tilby mange ulike
aktiviteter som f.eks. kino, svømming,
dans, spill, biljard air hockey,
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Stryn fotball ønsker å opprette en
kontantkasse for at barna i målgruppen
kan delta på fotballturneringer på lik linje
med sine lagkamerater.

110 000

32 000

Vågsøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vågsøy kommune

BUA utstyrssentral aktivitet og friluftsliv for
alle

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

120 000
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Telemark
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Bamble
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

BAMBLE ANDELSGÅRD SA

Alle skal med

Bamble kommune

Utlånssentral

BAMBLE KOMMUNE
TEKNIKK OG SAMFUNNSUTVIKLING

Sommerjobbprosjektet i
Bamble

Bamble kommune

Spillkroken

Bamble kommune

Feriekoloni

Frelsesarmeen

Familietur til Dyreparken i
Kristiansand

Bamble Andelsgård ønsker å gi bort
andeler til barnefamilier med lav inntekt,
som eller ikke hadde hatt mulighet til å
delta som andelshavere. Opplæring og
veiledning i praktisk arbeid i åkeren,
samt såing, dyrking, luking og høsting.
Fri tilgang til høsteklare grønnsaker.
Arrangering av sosiale sammenkomster
med fokus på inkludering og gjensidig
erfaringsutveksling
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Nav Bamble vil tilby et to ukers kurs i
CV-skriving, regler i arbeidslivet m.m.,
med etterfølgende 4 uker sommerjobb
forskjellige plasser i kommunen. Noen av
dem vil få rolle som arbeidsledere.
Holder av plasser til målgruppen. Målet
er at unge mennesker mulighet til å
komme inn i arbeidslivet, tjene egne
penger, og oppleve mestring og
fellesskap.
Bamble bibliotek og litteraturhus søker
om midler til å kjøpe inn
Pc/ipad/spillkonsoller/spill mm. til gratis
bruk for barn og unge som bruker
biblioteket. Utstyret skal kunne brukes
kontinuerlig av gjestene, og brukes når
biblioteket skal arrangere 2 spilldager
med konkurranser og servering i to av
skolens ferier.
Gratis feriekoloni til barn og unge fra 9 til
13 år, bosatt i Bamble kommune.
Tilbudet skal gi alle deltagere gode
sommeropplevelser uavhengig av
familiens økonomi. Tilbudet skal vare på
dagtid i seks dager over to uker, og
aktivitetene vil blant annet være
innebandy, klatrevegg, lagspill, turer i
skjærgården (bading, fisking, båttur),
turer til nærliggende institusjoner
(DuVerden, Høyt-og-lavt, badepark eller
museum), diverse kunst-og-håndverkkurs, ol.
Frelsesarmeen vil tilby en tur til
Dyreparken i Kristiansand for
barnefamilier som er i en vanskelig
økonomisk situasjon. Bussreise,
inngangsbillett og middag i parken skal
dekkes.
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Tilskudd
23 040

100 000

102 000

80 000

81 700

53 000

Bø
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

BØ FRIVILLIGSENTRAL

Barn og unges møteplass
og utstyrsbank

Hovedmålet er at Bø Frivilligsentral skal
være et åpent hus med spennende og
miljøskapende innhold, med et mangfold
av mennesker, gode holdninger og godt
tilrettelagte lokaler for barn og unge.
Tiltaket inneholder videreføring av en
populær og viktig møteplass for barn "Etter skoletid". I tillegg vil man
videreutvikle og styrke utstyrsbanken
som tilbyr gratis lån av aktivitets- og
sportsutstyr til barn og unge. Tiltaket
inneholder også aktiviteter i ferier,
småbarnstreff, Barnas Marked og
arbeidstrening.

300 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Drangedal

Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

260 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

HJARTDAL UNGDOMSLAG

Gratis arrangement for
born og unge i Hjartdal,
men åpent for ALLE i
landet!

HJARTDAL TURIST OG
BYGDESENTRAL SA

Utstyrslager

Hjartdal Ungdomslag skal i dette tiltaket
gje tilbod om fleire gratis aktivitetar i
påske- og sommarferien for alle born og
unge i Hjartdal. Borna blir invitert til
aktivitetskveldar på samfunnshuset,
bowling- og klatrekveldar, sommarfest,
juleverkstad, overnattingstur, o.l.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Drangedal

Hjartdal
80 000

50 000

Kragerø
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kragerø kommune

Kragerøkortet

Målet med tiltaket er at opptil 300 barn
og unge i lavinntektshusholdninger får
gratis adgang på kino og svømmehall.

150 000
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Kragerø kommune

Kommunen ser at det kan være flere enn
200 barn og unge som kan ha behov for
dette kortet, og vil i år satse på å utdele
flere kort enn tidligere år. Kortet er
utviklet for å møte utfordringene knyttet
til fattigdomsstigma som vanlige
«adgangskort» ofte har. Ettersom kortet
kan kjøpes på kinoen og i
svømmehallen, som et hvilket som helst
annet produkt, så er det ikke et kort som
bare brukes av fattige barn.
Målet med tiltaket er å skape et
kompenserende tiltak som kan bidra til å
utjevne konsekvensene av fattigdom
blant barn og ungdom i Kragerø
kommune, samt å skape en sosial arena
som kan bidra til integrering av unge
innvandrere, og som oppfattes som et
trygt sted både av ungdommene og
deres foreldre. Vi jobber aktivt for å spre
informasjon om kultur-, fritids- og
ferietilbud i kommunen. Søker lager
flyers og plakater, og inviterer
aktivitetstilbydere til å besøke oss for å gi
informasjon. Etterskoletid foregår i to
ungdomskaféer som tilbyr gratis mat,
leksehjelp, sosialt samvær, kontakt med
trygge voksne og tilgang til internett og
pc'er. Søker ønsker videre å gi barn og
unge et tilbud i skolens ferier.

Etterskoletid

300 000

Nissedal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nissedal kommune

Felles møteplass for
integrering og auka sosial
omgang og aktivitet

Søker ønsker å lage til en felles
utemøteplass i Nissedal kommune og
tilrettelegge for transport. Det skal bli en
møteplass som inneholder fysiske
aktivitetsjapperater, sitteområder og
muligheter til felles måltid.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

YUMECON

Yumecon

Notodden kommune

Aktivitetssommer 2019

Yumecon er en cosplay convention som
holdes på Bok og Blueshuset i Notodden
i april 2019. Dette er en viktig happening
for ungdom i kommunen. Arrangementet
vil inneholde kostymekonkurranser,
eSport turneringer, cosplay workshops,
brett- og kortspill, VR gaming, perle og
smykkebord, tegnekonkurranse, lego og
duplo konkurranse og mye mye mer.
Yumecon er gratis for alle deltakere og
holdes på en lørdag i april.
Hovedmålsettingen med
aktivitetssommer er å tilby gratis
aktiviteter og bidra til en mer innholdsrik
sommer for barn og unge som av
økonomiske og/eller psykososiale
grunner ikke har anledning til å reise bort
eller fylle ferien med underholdene
aktiviteter på egen hånd. Tiltaket skal
bidra til at alle kan sitte igjen med gode
minner etter en lang sommer. Dette er et

Notodden
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65 000

100 000

Notodden kommune

Oppgradering av
utstyrssentralen

Notodden kommune

Ski for alle!

FLEKS SØREBØ

Vikingleir på Guvihaug

samarbeidsprosjekt som omfavner
mange av Notodden kommunes lag og
foreninger og flere offentlige
institusjoner. Eksempler på aktiviteter er
kino, eventyrstund, leker, besøk på
bygdetun med dyr og natursti.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Notodden mangfolds- og læringssenter
søker midler til å invitere med seg barn i
målgruppen til skisenter hver søndag
mellom januar og påske. Her skal de gå
skiturer, få skiinstruksjon, ake, tenne bål
og ha det trivelig.
Målsetningen med tiltaket er
sosialisering og forebygging av
marginaliserte barn og unge berørt av
fattigdom inkludert barn som også har
vanskelig med å finne seg til rette i
hverdagen på grunn av diagnoser eller
andre problemer. Det vil arrangeres
tilnærmet en leirskole som varer ca. 3
dager av gangen, med god tetthet av
ledere i forhold til deltakere. Det vil også
være enkeltdager med flere deltakere
hvor familier også er invitert. Deltakerne
vil lære kulturhistorie og ha ulike
aktiviteter ute i naturen.

175 000

90 000

90 000

Porsgrunn
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Porsgrunn kommune

Klokkerholmen feriekoloni
og sommerskole

300 000

HERØYA
NÆRMILJØSENTER

Etter Skoletid med
skolefrokost Herøya

TELEMARK RØDE KORS

Leksehjelp

Målsettingen med tiltaket er å gi
ferietilbud til barn og unge som ikke har
råd eller mulighet til slike tilbud. Tilbudet
foregår 7 uker i skolens sommerferie fra
mandag formiddag til fredag
ettermiddag. Deltakerne bruker seilbåter,
sykkelbåter, robåter, kanoer og kajakker.
De fisker fisk og krabber, spiller fotball,
kurvball og bordtennis, sover i lavvu
m.m. Ungdomsskoleelever som deltar på
sommerskole kan velge mellom
kokkekurs eller seilekurs i tillegg til
fritidsaktivitetene nevnt over.
Etter Skoletid og Skolefrokost Herøya er
åpne tiltak som gir barn fra
lavinntektsfamilier i skolens nærmiljø et
fast tilbud om voksenkontakt, mat, lek og
leksehjelp i hele skoleåret.
Leksehjelp er en integreringsarena for
alle uavhengig av kultur og bakgrunn,
det er en møteplass hvor alle har et
felles mål "læring". Både elev og
leksehjelper blir del av et felleskap hvor
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100 000

60 000

HERØYA
NÆRMILJØSENTER

TreffpUNGt Herøya fredagsklubb for Teens

Porsgrunn kommune

Opplevelseskortet - Ferie

PÅ SYKKEL I TELEMARK

"Utlånsordning - Alle barn
sykler"

EIDANGER IDRETTSLAG

Aktivitetsguide

det knyttes nye relasjoner og tilhørighet
oppstår.
TreffpUNGt er et åpent og inkluderende
fredagstilbud for primært
ungdomsskoleelever. Det innebærer
også noen ferietiltak og deltakelse i
større arrangementer. Ungdommene er
selv medvirkende til å utvikle tiltaket.
«Opplevelseskortet Ferie» skal gi barn
og ungdom fra lavinntektsfamilier,
mulighet til å delta i aktiviteter sammen
med andre barn og unge i
lokalsamfunnet i feriene. Målet er at 300
kort skal nå målgruppen i 2019. Kortene
skal deles ut i alle feriene gjennom
Familiehelsetjenester.
Med "Utlånsordning - Alle barn sykler"
skal det gis tilbud om utlånssykler til alle
barn og unge i Porsgrunn kommune i
målgruppa 6 til 19 år som lever under
forhold som oppleves som fattigdom.
Aktivitetsguideordning for barn og
ungdom fra lavinntektsfamilier. Skal
ansette en aktivitetsguidekoordinator i
50% stilling og lønne10-15
aktivitetsguider. Mål om at ca 60 barn får
benytte seg av aktivitetsguide ordningen
i 2019 på veien til å bli selvstendige
likeverdige deltakere i organisert idrett i
Porsgrunn kommune.

80 000

165 000

80 000

350 000

Sauherad
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

MIDT-TELEMARK
FRIVILLIGSENTRAL

UNG Sauherad

Frivilligsentralen i Sauherad vil med
"UNG i Sauherad" tilby flere ferie- og
fritidstiltak for barn og unge i kommunen
som går i 5.-10.klasse, uavhengig av
sosial bakgrunn eller foreldrenes
inntekter. Tiltaket omfatter aktiviteter i
sommerferien, høstferien og vinterferien.
Her står bading, fotball, vikingleir, alpint,
bowling og matlaging på programmet.
Det blir faste ungdomskvelder annenhver
uke med biljard, spill og musikk. I tillegg
kurs i matlaging, redesign og mekking.
To dager i uken blir det "Etter skoletid",
der alle kan komme innom og få litt
suppe, fred til å lese lekser, noen å prate
med, eller rett og slett bare være i fred.
Det er dessuten planlagt to store
arrangementer for ungdom med foreldre
med tema ungdom og helse.

250 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Siljan kommune

Inkludering og økt
deltakelse for barn og
unge i Siljan kommune

Målet er å redusere opplevelsen av
fattigdom og sosial ekskludering hos
barn og unge. Ved at barn og unge kan
få delta på like linje med andre på
fritidsaktivitet/sommeraktiviterer ønsker
søker å bidra til større grad av
inkludering, lykkeligere barndom og økt
mestring blant jevnaldrende.

100 000

Siljan

132

Skien
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Skien kommune

Positiv Fritid

550 000

DNT TELEMARK

Barnas Turlag for ALLE

Skien kommune

Ferietid- ferietiltak for barn
og ungdom

Skien kommune

Lørdagsbarn

Skien kommune

Utstyrssentralen i Skien
kommune

Skien kommune vil gjennom "Positiv
Fritid" tilby flere aktiviteter etter skoletid
for ungdommer, spesielt fra målgruppen.
Tilbudene innebærer en felles aktivitet
hver mandag ettermiddag, aktiviteter i
flerbrukshallen 4 dager i uken, fritid med
bistand, og Ungjobb. Det er trygge
voksenpersoner tilstede på alle tilbudene
og det tette samarbeidet med
miljøterapeutene på skolene sikrer at
tilbudet når ut til målgruppa for tiltaket.
DNT Telemark ønsker å få flere
barnefamilier til å oppleve glede ved
enkelt, morsomt og variert friluftsliv i sitt
nærmiljø, gjennom å tilrettelegge for
friluftsaktiviteter for barnefamilier med
barn i alderen 0-12 år ca. 3 timer hver
søndag gjennom hele året i Skien,
Porsgrunn, Bamble og Siljan.
Aktivitetene er gratis og skal
gjennomføres av frivillige. I 2019 skal det
gjennomføres flere turer og aktiviteter
med spesielt fokus på å få med sosialt
sårbare familier og økonomisk
vanskeligstilte familier gjennom å
samarbeide med instanser,
helsepersonell og andre som er i kontakt
med målgruppa.
Ferieaktiviteter for en tredelt målgruppe:
barnefamilier, ungdom og unge voksne.
Aktivitetene skal foregå i 6-7 uker i
sommerferien samt i skolens høst- og
vinterferie. Eks på aktiviteter kan være
besøk til sommerland i Bø, Tusenfryd,
matkurs, familiecamp til Fritidsparken,
båttur, cricket kurs, ol.
Til sammen skal "ferietid" ha en viktig
forebyggende og integrerende rolle i
kommunen som innbyggerne ønsker og
etterspør.
Målsettingen til Lørdagsbarn er å gi et
kvalitativt godt kulturtilbud til
barnefamilier, også de som av ulike
årsaker, særlig økonomiske, ikke kan
benytte seg av det ordinære kunst- og
kulturtilbudet. Med ekstra midler vil de
også kunne sette opp litt mer påkostede
kvalitetsproduksjoner uten at billettprisen
må skrus i været og de kan subsidiere
de aller dårligst stilte med fribilletter.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
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70 000

600 000

75 000

60 000

DNT TELEMARK

DNT ung junior ``alt håp
er ute``

FRIVILLIG GULSET

Etter skoletid - Gulset
2019

Skien kommune

Kulturvenn

PÅ SYKKEL I TELEMARK

"Utlånsordning - Alle barn
sykler"

TELEMARK RØDE KORS

Gatemegling, et
forebyggende verktøy for
ungdom innenfor
konflikthåndtering og
mobbing

IF SKIDAR

Skidars Minglehall

FRIDAY FUN NORGE

Aktiv Fredag

DNT TELEMARK

Sommer- Høst- og
Vintermoro Grenland

134

"Alt håp er ute" er et ungdomstilbud for
ungdom mellom 10 til 16 år. Lavterskel
aktiviteter ukentlig med 1 ukers
sommerferietilbud med overnatting og
minimum 2 helgeturer i året i høst og
vinterferie.
Etter Skoletid er et prosjekt/tiltak som
tilbyr ettermiddagstilbud med leksehjelp
og lek, samt aktivitetsdager i skolens
ferier for alle barn i 5. og 6. trinn. Tiltaket
inngår i strategisk bydelssamarbeid
mellom skole og frivillig sektor.
Tiltaket Kulturvenn har eksistert i snart 3
år i Skien. Barnefamilier og ungdom som
har kommet til Skien som flyktninger, og
som er berørt av fattigdomsproblematikk,
får tilbud om en enkeltperson/kulturvennfamilie som de drar sammen med på
kultur- og idrettsarrangementer. De
involverte får tildelt et kulturvenn- kort
der kulturvennene sammen får tilbud om
redusert pris/ gratis inngang og de deltar
i tillegg på fellessamlinger med alle
kulturvennene.
Med "Utlånsordning - Alle barn sykler"
skal det gis tilbudet om utlånsykler til alle
barn og unge mellom 9 og 15 år, som
lever i lavinntektsfamilier. Det
samarbeides med utlånsentralen,
skolene og fritidsklubbene, og gis også
ekstra hjelp for å lære å sykle til de som
trenger det.
I Gatemegling lærer ungdommene
hvordan gjenkjenne og håndtere små og
stor konflikter på en god og konstruktivt
måte før det eskalerer. Med konkrete
verktøy lærer de hvordan holde konflikt
på et lavt nivå. Når de har tatt kurs lærer
de å håndtere negative følelser og
opplevelse av mestring. Kultur- og
fritidsenheten ønsker Røde Kors på
banen med gatemegling som et
forebyggende tiltak.
IF Skidar vil gjennom "Skidars
Minglehall" til by ferieåpen hall i sommerog vinterferien, arbeidstiltak for
ungdommer fra målgruppen, fast
ungdomsklubb en gang i uken, og
transport til og fra ungdomsklubben.
Aktiv Fredag er et lavterskel tilbud til
barn og ungdom i Grenland. Hver fredag
fra september frem til påske er det åpent
fra kl 20.00 til 23.00 i Hall D på
Stevneplassen i Skien. Her kan man
spille fotball, basketball, bordtennis,
turne, drive med akrobatikk eller bare
henge med venner. Det er helt gratis for
alle på Aktiv Fredag.
Målsetningen med Sommer- Høst- og
Vintermoro Grenland er å gi barn og
unge berørt av fattigdom et godt
ferietilbud. tiltaket er basert på aktiviteter
rundt friluftsliv og nærmiljø. Tilbudet
foregår mandag til torsdag på dagtid

200 000

150 000

150 000

80 000

250 000

200 000

150 000

70 000

første og siste uke i skolenes
sommerferie, uken i høstferien og i
vinterferien. Tilbudet er gratis hva gjelder
deltagelse, mat og transport. DNT
Telemark vil samarbeide med
kommunale tjenester og Røde Kors for å
rekruttere barn og unge i målgruppen.
Tilbudet er godt innarbeidet, og har vært
populært i flere år med lange ventelister.
Sommer- Høst- og Vintermoro Grenland
er et tiltak som tar Fritidserklæringen fra
ord til handling.

Tinn
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

TINN OG RJUKAN TURLAG

Tur- og utelivsaktiviteter
herunder overnattingsturer
i regi av Tinn og Rjukan
turlag herunder Barnas
turlag

Tinn kommune

Etter skoletid

Søker ønsker å bli satt i stand til å låne
ut fellesutstyr som telt, liggeunderlag,
kokeutstyr m.m. og derved sette barn og
unge fra familier med anstrengt økonomi
i stand til å bli med. Når det gjelder barn
med innvandrerbakgrunn, anser søker
det som spesielt verdifullt at de får denne
muligheten til integrering i norsk kultur
gjennom turaktiviteter.
Tiltaket innebærer at barn på 5-7. trinn
har et tilbud etter skoletid 1 dag pr uke.
Tilbudet omfatter et måltid, frukt,
leksehjelp, ulike aktiviteter, spill og lek.
En sosial møteplass for barn, så de
slipper å gå hjem hver til sitt.

Tilskudd
20 000

70 000

Vinje
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Vinje kommune

Vidareutvikle ferie- og
aktivitetskalender for
ungdom - sosialt
utjamnande ferietiltak for
barn i låginntektsfamiliar

Tiltaket er ferieaktiviteter som skal
appellere til all ungdom i kommunen.
Ungdom fra lavinntektsfamilier skal få
tilbud på lik linje med annen ungdom og
skal motvirke stigmatisering og
utenforskap. Søker vil i særlig grad få
med ungdom med innvandrerbakgrunn.

180 000

135

Troms

136

Balsfjord
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Balsfjord kommune

Forebyggende tiltak inkludering av barn og
unge (barnefattigdom)

Målsetningen med tiltaket er å legge til
rette for at barn og unge kan delta i
meningsfulle aktiviteter, som bidrar til
gode erfaringer på ulike sosiale arenaer.
Det vil være fokus på aktiviteter for
mestring, læring og inkludering sammen
med andre barn og unge. Tiltakene vil ha
hovedaktivitet i sommerferien, med
sommerjobb og friluftscamp, samt
kreative aktiviteter gjennom året med
foto, maling, tegning m.m.

190 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Bardu kommune

Kul vinterferie! og Camp
Bardu

BARDU ALPINKLUBB

Aktiv fritid i Indre Troms

Målsetningen med tiltaket er å gi et
ferietilbud til alle barn og unge uansett
bakgrunn, og på denne måten utjevne
sosiale forskjeller. Tiltaket omfatter ulike
aktiviteter både inne og ute i nærmiljøet,
slik at barna kan bli kjent med og bruke
områdene også etter ferietilbudet. Alle
ferietilbudene vil vare over 3 dager.
Målgruppen er barn i fra 6-12 år.
Søker ønsker å opprettholde gratis
skikurs for barn i målgruppen gjennom
blant annet å etablere en utstyrssentral.

Bardu
40 000

40 000

Berg
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

HAVØRN UIL

Videreføring av
"Møteplass for alle"

Havørn UIL ønsker å legge til rette for at
barn og unge i målgruppen kan delta i
varierte aktiviteter som filmkvelder, kino,
konserter, hyttetur med mer. Tiltaket
ønsker at tiltaket skal hjelpe til med å
inkludere innvandrere og flyktninger. For
å rekruttere målgruppen samarbeider
Havørn UIL med folkehelsekoordinatoren
i kommunen.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Bardu kommune

Camp Midt-Troms - MidtTroms friluftsråd
Friluftsskoler og
ungdomscamper i MidtTroms

Friluftsrådet arbeider for at alle barn og
ungdom skal få muligheten til å delta på
meningsfulle ferieaktiviteter. Det vil bli
arrangert en friluftsleir for barn i vinter,sommer- og høstferien. Det vil være
hovedfokus på friluftsaktivitet knyttet til
mestring og læring. Det sosiale vil bli
vektlagt. Eksempler på aktiviteter som
blir gjennomført vintersid er skileik,
skred/redningskurs, hundekjøring,
leirlaging, snøhule, iglo, med mer.
Sommer og høst gjennomføres blant
annet kanopadling, etablering av leir,
orientering og førstehjelp.
Tilskuddsordningens målgruppe
rekrutteres i hovedsak gjennom
flyktningetjenesten, barnevern og
helsesøster.

Tilskudd
70 000

Dyrøy

137

Tilskudd
15 000

Gratangen
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Gratangen kommune

Aktiviteter for barn og
unge i Gratangen 2019

Aktivitetene skal bidra til aktivisering,
inkludering og hindre utenforskap, og
skal gjennomføres i samarbeid mellom
kommunale enheter og lag/foreninger.
Tiltakene skal være tilgjengelige for alle
barn og unge for å hindre stigmatisering i
et lite lokalsamfunn. Tiltaket innholdet
tilbud om dagstur til Grottebadet i
Harstad og tur til Polar Zoo, samt kurs og
workshops i blant annet dans og musikk.

125 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

HARSTAD IDRETTSRÅD

Aktivitetsguide

200 000

HARSTAD RØDE KORS

Leksehjelp og
Norsktrening

HÅNDBALLKLUBBEN
LANDSÅS

Støtteordning til
lavinntektsfamilier i
Håndballklubben Landsås

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Harstad

Dette prosjektet er idrettens
inkluderingsarbeid. Tiltaket skal motvirke
konsekvensene av barnefattigdom. Det
er forebyggende folkehelsearbeid, det er
sosial/økonomisk utjevning. Tiltaket
involverer foresatte fra starten av og ikke
minst hjelp til idrettslagene og
frivilligheten. Dette er et budsjett for
oppstartsåret 2019. Prosjektet starter 1.
februar 2019. Idrettens visjon:
Idrettsglede for ALLE.
Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at
alle elever i skolen får mulighet til å ta
den utdannelsen de ønsker, og dermed
få en jobb som samsvarer med evner og
interesser, helt uavhengig av sosial og
kulturell bakgrunn. Tilbudet er 2 ganger
pr. uke på Røde Kors Huset (økt med en
dag fra i fjor), en dag i uken ved Harstad
Skole og to dager ved Kila Skole(ny i
2018/19). Tilbudet er for barn og unge
fra 5. klasse og oppover. Elevene får
hjelp fra frivillige med nødvendig
kompetanse. Røde Kors Leksehjelp er
først og fremst en møteplass for
mestring og motivasjon, der frivillige
leksehjelpere legger til rette for et godt
læringsmiljø. Leksehjelpen er i tillegg en
viktig sosial arena, der barn og unge
knytter kontakter og skaper sosiale
nettverk, på tvers av klassetrinn,
bakgrunn og generasjoner.
Målet er å gi barn og ungdom,
minoritetsgrupper og innvandrerfamilier
berørt av fattigdomsproblemer I Harstad
og omegn et tilbud til å få oppleve en av
de få konsertene som er rusfrie og rettet
direkte mot barn og ungdom.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det

Harstad

138

150 000

25 000

260 000

gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

Kvæfjord
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KVÆFJORD
FRIVILLIGSENTRAL

mylder for barn og unge

Et aktivitetstilbud på ettermiddagstid som
kan bidra til aktivisering, inkudering og
hindre utenforskap. Et samarbeid med
friviligsentralen og ulike lag/foreniger vil
kunne tilby utsatte grupper barn/unge en
aktivitet som virker inkluderende og
lærerik. aktiviteter på tvers av
generasjoner og kultur, skape møteplass
som kan bidra til å motvirke ensomhet og
tilbaketrekking på grunn av
lavtinntektsfamilier. Dette vil hindre
stigmatisering av den en utsatte
gruppen.

130 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kåfjord kommune

Aktiv sommer Kåfjord

Gratis ferietilbud for ungdom i alder 1319 år bosatt og/ eller med tilhørighet i
Kåfjord kommune i Nord-Troms. Tiltaket
har som overordnede mål å forebygge
stigmatisering av barn/ ungdom rammet
av barnefattigdom ved å tilby gratis
ferietilbud for alle, vise ungdommen hva
som finnes av lokale tilbud/ ressurser,
inkludere ungdom med
innvandrerbakgrunn i aktiviteter med
lokal ungdom og styrke samholdet
mellom Kåfjord-ungdommen som er mye
preget av å bo i en kommune med 3
sterke og selvstendige bygdesentre med
store avstander seg imellom.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Lavangen kommune

Aktiv sommer 2019

Søker vil med dette gi barn skal få en
innholdsrik sommer hvor egen
kommune, region og kultur skal få et
ekstra fokus også for barn i inntektslave
familier som et forebyggende aspekt til
god psykisk helse og forebygging av rus
etc.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LENVIK
FRIVILLIGSENTRAL SA

Aktivitet for sårbare barn
og familier.

Prosjektet skal aktivisere asyl- og
flyktningbarn, barn av rusavhengige og
barn i lavinntektsfamilier i
fritidsaktiviteter. Det skal også settes
fokus på familie, slik at disse i større
grad involverer seg i fritidsaktiviteter
sammen med barna.

125 000

Kåfjord
90 000

Lavangen

Lenvik

139

Lenvik kommune

Aktivitet og mestring

Bardu kommune

Camp Midt-Troms - MidtTroms friluftsråd
Friluftsskoler og
ungdomscamper i MidtTroms

Fritids- og aktivitetstilbud for barn og
unge i tilskuddsordningens målgruppe i
aldersgruppen 12-16 år. Tiltaket skal gi
risikoutsatt ungdom et organisert
fritidstilbud, et ukentlig tilbud som følger
skoleåret. Tiltaket gir ungdommen
mulighet til å få prøvd ut, og deltatt på et
vidt spekter av fritidstilbud i kommunen.
Friluftsrådet arbeider for at alle barn og
ungdom skal få muligheten til å delta på
meningsfulle ferieaktiviteter. Det vil bli
arrangert en friluftsleir for barn i vinter,sommer- og høstferien. Det vil være
hovedfokus på friluftsaktivitet knyttet til
mestring og læring. Det sosiale vil bli
vektlagt. Eksempler på aktiviteter som
blir gjennomført vintersid er skileik,
skred/redningskurs, hundekjøring,
leirlaging, snøhule, iglo, med mer.
Sommer og høst gjennomføres blant
annet kanopadling, etablering av leir,
orientering og førstehjelp.
Tilskuddsordningens målgruppe
rekrutteres i hovedsak gjennom
flyktningetjenesten, barnevern og
helsesøster.

60 000

15 000

Lyngen
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Lyngen kommune

Aktiv Lyngen

Med tiltaket ønsker man å legge til rette
for aktivitet for målgruppen skolens
ferier.Det vil blant annet være tilbud om
Bootcamp for ungdom med aktiviteter
som paintball, kanopdaling og fisking og
egene aktivitetsdager for de yngste
barna. Andre aktiviteter vil være skiturer
og overnattingsturer. I tillegg vil det være
et ukentlig treffpunkt for å skape
relasjoner, dele et måltid mat og
stimulere til deltakelse i organisert
aktivitet. Tiltaket vil være forankret i en
tverrfaglig ressursgruppe, og legge til
rette for samarbeid med frivillige lag og
foreninger for å samlet gi et best mulig
tilbud og forebygge utenforskap.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Bardu kommune

Camp Midt-Troms - MidtTroms friluftsråd
Friluftsskoler og
ungdomscamper i MidtTroms

Friluftsrådet arbeider for at alle barn og
ungdom skal få muligheten til å delta på
meningsfulle ferieaktiviteter. Det vil bli
arrangert en friluftsleir for barn i vinter,sommer- og høstferien. Det vil være
hovedfokus på friluftsaktivitet knyttet til
mestring og læring. Det sosiale vil bli
vektlagt. Eksempler på aktiviteter som
blir gjennomført vinterstid er skilek,
redningskurs, hundekjøring, snøhule,
iglo, med mer. Sommer og høst
gjennomføres blant annet kanopadling,
etablering av leir, orientering og
førstehjelp. Tilskuddsordningens
målgruppe rekrutteres i hovedsak

Målselv

140

15 000

Målselv kommune

Kultur- og fritidsaktiviteter
for alle

gjennom flyktningtjenesten, barnevern
og helsesøster.
Kommunen tilbyr ulike idretts- og
kulturaktiviteter som er åpen for alle.
Dette kan være alt fra hundekjøring,
inngang på badeland, matkurs,
fluebindingkurs, padling, fotokurs,
cheerleading, ol. Aktivitetene tilbys
gjennom et par aktivitetshelger,
dagsturer, sommerfest, ol. Det legges
opp til felles transport til aktivitetene.
Aktivitetsnivået er jevnt fordelt gjennom
hele året, og økes gjerne i sommer-,
vinter- og høstferie.

175 000

Nordreisa
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nordreisa kommune

"Aktiv Ferie for Ungdom"

"Aktiv ferie" er et gratis tilbud for ungdom
i Nordreisa i alderen 13-19 år.
Her kan ungdom melde seg på ulike
aktiviteter, en eller flere, i vinterferien,
sommerferien og høstferien. Tiltaket er
et ferietilbud hvor ungdom kan bli med
for å treffe andre.

120 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Salangen kommune

"Lik mulighet til å være
sammen"

Tiltaket omfatter ulike aktiviteter innen
bevegelse, trening, opplevelser,
mestringarenaer. Det vil være tilbud om
varierte aktiviteter i alle ferier, som
sommerteaterskole, badeland, besøk til
polarpark, gårdsbesøk, båttur,
dansekurs, 2-dagers skikurs, ridning,
kinokvelder m.m.

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

EVENMO FRITIDSGÅRD
AS

Hest og Motor

Hest og motor et et tiltak som fremmer
mestringsfølelse og gruppetilhørighet for
barn og ungdommer som av ulike
årsaker ikke deltar i de tilgjengelige
fritidsaktivitetene i kommunen. Tiltaket
gir plass til en gruppe på 20
barn/ungdommer i grunnskolealder som
kan komme til gården hver mandag etter
skoletid og delta i forskjellige aktiviteter.
Det serveres et varmt måltid og de får
hjelp til og gjøre lekser. Etter dette kan
barna delta på ulike aktiviteter. Det kan
være ridning eller kjøring, og stell med
hestene og de andre dyrene på gården.
For de som ikke har interesse av dette vil
det være mulig og delta i forskjellige
prosjekter på gården og i verkstedet,
som skruing, og reparasjoner av
motoriserte kjøretøy.

180 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Torsken kommune

Vi er Torsken

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene

Salangen

Sørreisa

Torsken

141

80 000

Bardu kommune

Camp Midt-Troms - MidtTroms friluftsråd
Friluftsskoler og
ungdomscamper i MidtTroms

for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Friluftsrådet arbeider for at alle barn og
ungdom skal få muligheten til å delta på
meningsfulle ferieaktiviteter. Det vil bli
arrangert en friluftsleir for barn i vinter,sommer- og høstferien. Det vil være
hovedfokus på friluftsaktivitet knyttet til
mestring og læring. Det sosiale vil bli
vektlagt. Eksempler på aktiviteter som
blir gjennomført vintersid er skileik,
skred/redningskurs, hundekjøring,
leirlaging, snøhule, iglo, med mer.
Sommer og høst gjennomføres blant
annet kanopadling, etablering av leir,
orientering og førstehjelp.
Tilskuddsordningens målgruppe
rekrutteres i hovedsak gjennom
flyktningetjenesten, barnevern og
helsesøster.

15 000

Tranøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Bardu kommune

Camp Midt-Troms - MidtTroms friluftsråd
Friluftsskoler og
ungdomscamper i MidtTroms

Friluftsrådet arbeider for at alle barn og
ungdom skal få muligheten til å delta på
meningsfulle ferieaktiviteter. Det vil bli
arrangert en friluftsleir for barn i vinter,sommer- og høstferien. Det vil være
hovedfokus på friluftsaktivitet knyttet til
mestring og læring. Det sosiale vil bli
vektlagt. Eksempler på aktiviteter som
blir gjennomført vintersid er skileik,
skred/redningskurs, hundekjøring,
leirlaging, snøhule, iglo, med mer.
Sommer og høst gjennomføres blant
annet kanopadling, etablering av leir,
orientering og førstehjelp.
Tilskuddsordningens målgruppe
rekrutteres i hovedsak gjennom
flyktningetjenesten, barnevern og
helsesøster.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

TROMSØ IDRETTSRÅD

Aktivitetsguide

450 000

Tromsø kommune

TURBO - gratis utlån av
tur- og fritidsutstyr

Tromsø Idrettsråd vil bruke
aktivitetsguider til å hjelpe barn og unge i
målgruppen inn i organisert idrett. Det er
samarbeid med kommunen om å
rekruttere deltakere og dekke
deltakerkostnader.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører

15 000

Tromsø

142

250 000

Tromsø kommune

Aktiviteten

TROMSØ RØDE KORS

Leksehjelp

som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målet med Aktiviteten er å gi barn og
ungdom i alderen 7-17 år, med et
spesielt fokus på barn og ungdom berørt
av fattigdomsproblematikk, et tilbud om
fritidsaktiviteter og ferieopplevelser i
sommerferien. Gjennom
Sommerklubben og Sommerleiren for
barn og unge, tilbyr søker totalt 300
plasser for barn og unge i alderen 7-17
år, med fokus på bruk av naturen som
aktivitetsarena.
Tilbyr leksehjelp 3 dager i uken, og
bemanner tiltaket med 5-7 kompetente
frivillige på hver vakt. Ønsker å
videreutvikle tilbudet, og kunne tilby
temakvelder som er relevante for
ungdommer, gjerne knyttet til utdanning
og arbeidsliv.
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350 000

350 000

Trøndelag

144

Bjugn
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Bjugn

Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

260 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

INN PÅ TUNET
TRØNDELAG SA

Inn på tunet Trøndelag Sa

Målsetningen med tiltaket er å gi
ferieopplevelser for barn/unge og familier
som kommer under fattigdoms begrepet.
Målet er å gi deltakerne opplevelser og
mestrings-følelse samt å øve
egenskaper som utholdenhet,
tålmodighet (bla i kontakt med dyrene)
samarbeide, medfølelse og
gjennomføringsevne. Tilbudet vil være
åpent 5 dager i uken over 2 uker i
skolens ferieuker.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Holtålen

Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

260 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Inderøy kommune

BUA Inderøy

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører

150 000

Flatanger
40 000

Holtålen

Inderøy
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KJØR FOR LIVET AS

som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

Kjør for livet Inderøy

260 000

Indre Fosen
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

RISSA FRIVILLIGSENTRAL
SA

Aktiv Ferie

70 000

RISSA FRIVILLIGSENTRAL
SA
INN PÅ TUNET
TRØNDELAG SA

Utstyrssentral

Målsettingen med tiltaket er å gi barn og
ungdom som mangler et ferietilbud pga
økonomiske eller sosiale forhold et
alternativ. Tilbudet strekker seg over
hele sommerferien.
Videreføring av utstyrssentral.

Inn på tunet Trøndelag SA

Målet er å gi deltakerne opplevelser og
mestringsfølelse samt å øve egenskaper
som utholdenhet, tålmodighet (bla i
kontakt med dyrene) samarbeide,
medfølelse og gjennomføringsevne.
Tilbudet vil være åpent 5 dager i uken
over 2 uker i skolens ferieuker. Det vil bli
opprettet samarbeid med kommunene
og de enheter som naturlig tilhører
denne typen tjenester, frivillige lag og
foreninger slik at det kan tilbys et variert
tilbud og god rekruttering.

30 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Levanger kommune

Åpne fritidstilbud og
fribilletter
BUA Levanger

"Åpen hall"-tilbud tre ulike steder og
gratis billetter til lavinntektsfamilier.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

228 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Malvik kommune

Møteplass og
Mestringsarena
"Globusen"

Tiltaket skal være et lavterskeltilbud som
gir alle barn og unge i Malvik Kommune
en mulighet til å oppleve mestring og

300 000

70 000

Levanger

Levanger kommune

350 000

Malvik
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delta på en lang rekke forskjellige
aktiviteter. Det vil være tilbud om åpent
hus med kafe og kursvirksomhet,
sportslige/fysiske aktiviteter,
kunst/tegning/maling, musikk, dans,
teater m.m. Det vil også være tilbud om
ferieaktiviteter for familier. Målet er å
skape en arena der alle som jobber for
barn og unges velferd i Malvik Kommune
kan samles og trekke i samme retning,
da både av offentlige, private og frivillige
virksomheter.

Meldal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

MELDAL FRIVILLIGHETSENTRAL

BUA MELDAL

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen.

130 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Melhus kommune

Sommeruke 2019

Målet med fritidsklubber for ungdom er å
forebygge og utjevne sosiale ulikheter og
tilrettelegge for inkludering og deltakelse.
Derfor ønsker fritidsklubbene i Melhus
kommune å tilby en gratis sommeruke
med aktiviteter og godt sosialt samvær
for ungdommer i fritidsklubb mellom 1318 år.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Meråker kommune

SUPERUKA / 63NORD

Med tiltaket vil kommunen tilby barn og
unge fra 6-13 år to aktivitetsuker i starten
av skoleferien. Superuka (6-10 år) er
aktivitetsprogrammet for de minste og vil
inneholde gårdsbesøk,idrettsdag,
skogdag, fjelltur, bytur, overnatting på
hytte, etc.
63Nord (10-13 år) er
aktivitetsprogrammet for de eldste og vil
inneholde aktiviteter som idrettsdag, tur
til Rypetoppen klatrepark, fjelltur med
overnatting, badeturer, overnattingstur,
bytur etc.

150 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

MIDTRE GAULDAL
FRIVILLIGSENTRAL

Sommerleir

En ukes aktivitetsleir i sommerferien for
alle barn som har lyst å delta i alderen 612 år fra Midtre Gauldal. Tilbudet skal
være gratis. Aktivitetene skal være med
å gi utfordringer, mestringsopplevelser,
nye erfaringer og glede for de som
deltar. Barn fra lavinntektsfamilier
og/eller innvandrerfamilier vil bli prioritert
som deltakere, men søker ønsker at det
deltar barn fra alle samfunnslag.
Arenaene og aktivitetene som skal

110 000

Melhus
60 000

Meråker

Midtre Gauldal
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brukes skal formes av de
resurspersonene som blir med i
prosjektgruppa.

Namdalseid
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

INN PÅ TUNET
TRØNDELAG SA

Inn på tunet Trøndelag SA

Aktivitetstilbud på gårdsbruk som holder
åpent 5 dager i uken over 2 uker i
skolens ferieuker. Det vil bli servert mat
og opplevelser som hver og en kan ta
med seg og fortelle om til venner, familie
og skolevenner.

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

NAMSOS RØDE KORS

Utstyrssentral Namsos
2019

200 000

Namsos kommune

Fargespill og flere farger
Namsos

Utstyrssentral. Åpen 10-18 tirsdag og
torsdag, og 10-15 på lørdag. Målet er å
ha åpent 4-5 dager i uken hvis de får økt
bemanningen.
Fargespill og flere farger Namsos med
100 aktører fra hele verden inkludert
Norge, bosatt i Namsos.
Barn og ungdom med flyktning/innvandrerbakgrunn vil sammen med
norske barn og unge dele av sine
kulturer og kulturell kunnskap, og lære
av hverandre i prosessen.
Prosjektet ender i en gratis forestilling(er)
i profesjonelle rammer i Namsos
Kulturhus våren 2020.

24 000

Namsos

300 000

Nærøy
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Nærøy kommune

BUA - utstyrssentral i
Nærøy

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

160 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

OPPDAL
FRIVILLIGSENTRAL

BUA OPPDAL

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Overhalla kommune

Unge i Overhalla

Målsettingen med tiltaket er å gi unge i
Overhalla kommune aktiviteter hele året,
men med hovedvekt i skolens ferier.

150 000

Oppdal

Overhalla
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Tiltaket inneholder tilbud om
overnattingsturer, alpintur og varierte
aktiviteter i løpet av sommerferien.
Tiltaket inneholder også sommerjobb for
10 ungdommer.

Rennebu
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Rennebu kommune

Utstyrssentralen i
Rennebu

Utstyrssentral som skal låne ut ski,
fotball, håndball, sykkel og annet
friluftsutstyr i Rennebu.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Røros kommune

Aktivitetskalender

Det er tenkt at man skal tilby ulike
aktiviteter annenhver uke, og to uker i
skolens sommerferie. Aktivitetene settes
inn i en kalender som gjøres kjent for
målgruppen. Foreløpig er det tenkt
aktiviteter som sjakk, matlaging, musikk,
kunst/keramikk, animasjon/film,
håndarbeid, hallaktivitet, dans, klatring,
kajakkpadling, friluftsliv, ski m.m. Det er
planlagt uteaktivitet i skolens
sommerferie. Aktivitetskalenderen vil
gjøres kjent og gjort synlig på skolen, på
kommunens nettside og Facebook. Det
vil blir lagt føringer for å involvere
frivillige organisasjoner/aktører i
planleggingen og gjennomføringen av de
ulike aktivitetene.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

SELBU-TRYKK AS

BUA Selbu

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Steinkjer kommune

BUA Steinkjer

400 000

INN PÅ TUNET
TRØNDELAG SA

Inn på tunet Trøndelag SA

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målsetningen med tiltaket er å gi
minnerike ferieopplevelser for barn/unge

Røros

Selbu

Steinkjer
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40 000

NORD TRØNDELAG RØDE
KORS

og familier som kommer under
fattigdomsbegrepet. Målet er å gi
deltakerne opplevelser og
mestringsfølelse samt å øve egenskaper
som utholdenhet, tålmodighet (bl.a. i
kontakt med dyrene) samarbeide,
medfølelse og gjennomføringsevne.
Tilbudet vil være åpent 5 dager i uken
over 2 uker i skolens ferieuker. Det vil
opprettes samarbeid med kommunene
og de enheter som naturlig tilhører
denne typen tjenester, frivillige lag og
foreninger.
Et gratis fergetilbud til ungdommer i
sommerferien, der målgruppe er
ungdommer mellom 12- 17 år som lever i
en lavinntektsfamilie, ungdommer i
fosterhjem, institusjon eller mindreårige
innvandrere og ungdommer med foreldre
som av ulike årsaker ikke har mulighet til
å følge opp. Dette vil bidra til at disse
ungdommene får komme seg bort ifra en
utfordrende hverdag, hvor de får reise
trygt sammen med 40 andre ungdommer
og 14 trygge voksne slik at de får gode
og positive opplevelser. Ferien vil gå fra
Trondheim med buss og Ferje til Sæby i
Danmark fra 22. - 29. juni 2019.
Oppholdet inneholder blant annet
fornøyelsespark, byturer i nærområdet,
bading, grilling, ballspill og vandreturer i
naturen.

Gratis ferie for
ungdommer

200 000

Stjørdal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

STJØRDAL RØDE KORS

Åpen Hall

FRIVILLIGHETSSENTRALEN STJØRDAL
SA

BUA Stjørdal

Stjørdal kommune

Sommerjobb for ungdom

Åpen Hall er et lavterskeltilbud for barn
og unge fra 13 år, hvor de kan delta i
fysisk aktivitet samt ha en sosial arena.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Prosjektet tilbyr ungdom som har
vansker med å skaffe seg sommerjobb
på det ordinære sommerjobbmarkedet
mulighet til en jobb i skolens
sommerferie. Sommerjobb er en positiv
arena for alle ungdommer, de opplever
mestring, de har noe å gjøre, de tjener
penger og de får jobberfaring som bidrar
til at det blir enklere å få en ordinær jobb
senere. Prosjektet har fokus på ungdom i
lavinntektsfamilier og ungdom med
minoritetsbakgrunn.

Tilskudd
50 000

300 000

150 000

Trondheim
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

150

Tilskudd

Trondheim kommune

Ferietiltak

SALEM MENIGHET
NORMISJON TRONDHEIM

22B Kontaktsenter for
Barn og unge

Trondheim kommune

Sterke fellesskap på
K❤ttem

KOLSTAD FOTBALL

Camp Kolstad

Trondheim kommune

Ung Voksen
Saupstad/Kolstad

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I TRONDHEIM

Kunst, Kultur og ferie
tilbud til barn på Trofast en møteplass for
småbarnsfamilier
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Tiltaket er ferietilbud i regi av
Kulturenheten. Målsettingen er at alle
barn og unge i Trondheim skal ha tilgang
på et kvalitativt godt ferietilbud.
Aktivitetene gjennomføres i vinterferien,
påskeferien, sommerferien, høstferien og
juleferien. Mellom tjue og tredve ulike og
varierte ferietilbud blir arrangert gjennom
året. Ekstra fokus på bydeler med store
levekårsproblemer. Gjennom årene er
det utviklet gode tverrfaglige nettverk,
internt i kommunen og mot eksterne
aktører, for å samarbeide om
gjennomføring av aktivitetene og for å nå
barn og unge i målgruppen.
22B Kontaktsenter driver
sekundærforebyggende arbeid blant
risikoutsatt ungdom i Trondheim
sentrum. Tiltaket går konkret ut på å
opprettholdelse av ukentlig lavterskel
treffsted, og ferie og fritidsaktiviteter for
ungdommer som klatregruppe og alpintturer. Målgruppen er er rammet av
fattigdomsproblematikk.
Barn på Kattem skole i 5.-7. trinn som av
ulike årsaker, det være seg sosiale,
økonomiske eller andre årsaker, har
behov for et etter-skole-fritidstilbud som
ikke er idrett eller annen organisert blir
invitert til dette etter-skole-fritidstilbudet.
Her får de mat, leksehjelp og
kulturaktivitet. Tilbudet skal være åpent
to ettermiddager i uken.
Camp Kolstad er en forutsigbar arena for
barna på Kolstad mellom 10-12 år.
Leksehjelp, fysisk lavterskelaktivitet,varm
mat, sosiale aktiviteter og nærhet til
voksenpersoner. Deltakerne vil også
oppfordres til å delta i organisert
fotballaktivitet. Gjentakende aktivitet for
mellom 30-60 barn to dager hver eneste
uke gjennom skoleåret skal føre til mer
bevisste barn og et bedre fellesskap.
Ung Voksen Saupstad/Kolstad skal være
en møteplass hver lørdag kveld for
ungdom fra nærmiljøet over 18 år som i
dag mangler en felles arena. Målet er å
bidra til positivt innhold, tilhørighet og
mestringsopplevelser for unge voksne
som faller utenfor både skole og
arbeidsmarked. Her får de tilbud om
samtale, mat, omsorg, fysisk aktivitet,
individuell oppfølging, kursing etter
ønsker, jobbsøking, ol.
Tiltaket innebærer et fritidstilbud om
aktiviteter knyttet til kunst og kultur samt
et tilbud om ferieaktiviteter i skolens
ferier. Tilbudet går til barn mellom 0-8 år
, sammen med deres familier.
Fritidstiltaket er et kreativt verksted 4
ettermiddager i uken. Ferietilbudet
innebærer utflukter og overnattingsturer.
Det er opprettet et samarbeid med
kommunale tjenester for å rekruttere

600 000

200 000

300 000

300 000

300 000

370 000

SKOGGRUPPA PÅ
LADEMOEN

Skoggruppa på lademoen

Trondheim kommune

Aktivitetstilbud for barn på
Sørsia

PAKISTANSK
VELFERDSFORENING
TRØNDELAG

Pakistansk
Velferdsforening
Trøndelag

Trondheim kommune

Ung Leder Junior

TRANSFORM

Transformers - kunst- og
kulturprosjekt for barn og
unge i området
Saupstad/Kolstad/Heimdal

FLERKULTURELL
UNGDOM

Like muligheter for alle
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barn i målgruppen. Det er påbegynt et
samarbeide med høgskole for å
rekruttere studenter med kompetanse
innen for faget kunst og kultur.
Skoggruppa på Lademoen jobber for å gi
innbyggerne tilgang på friluftsliv og natur,
uansett forutsetninger og bakgrunn. De
tilbyr et lavterskeltilbud som favner bredt
på tvers av nasjonalitet, religion, språk
eller sosiale forskjeller.
Kulturenheten i Trondheim kommuner
ønsker å etablere en ukentlig barneklubb
for barn mellom 1.-5. trinn på Sørsia/
Tiller området. Klubben skal holde åpent
en dag i uken og drive med
formingsaktiviteter, dramaleker og variert
fysisk aktivitet. I tillegg skal de arrangere
tidsavgrensede kurs for barn på Sørsia.
Eksempel: Dansekurs, teaterlek,
parkour, cricket, skatekurs mv..
Pakistansk Velferdsforening Trøndelag
ønsker å tilby barn og unge muligheten
til å være med på aktiviteter selv om de
kommer fra lavinntektsfamilier.
Aktivitetene vil være utflukter til teater,
badeland, tur i skog og mark ol. I tillegg
bli foreldrene invitert med, og vil få tilbud
om helserådgivning, norsk- og
engelskkurs. Aktivitetene skal finne sted
2 ganger i uken.
Ung leder junior er et
opplæringsprogram hvor utvalgte barn
deltar en gang i uken. Aktiviteten varer i
13 uker per gruppe, målet er 3 grupper i
prosjektperioden. Målsetningen med
tiltaket er å skape relasjoner og
tilhørighet til fritidstilbudet Boxåpner
Kultursenter i tidlig alder og i tillegg jobbe
med fellesskapet i bydelen. Opplæringen
har fokus på mestring av følelser,
hverdagslige oppgaver og vennskap.
Transformers er et ungdomsprosjekt
innen kunst, håndverk og kultur i
bydelene Saupstad/Kolstad,
Flatåsen og Heimdal i Trondheim
kommune. Tilbudet er gratis, er åpent for
alle i aldersgruppen 12-18 år samt
foreldre. Tilbudet gir mange ungdommer
mulighet til å drive med noe annet enn
bare idrett: dansetimer, perkusjon og
håndverk/kunst.
Målsettingen er å gi tilbud om
ferieaktiviteter med og uten overnatting
for unge fra lavinntektsfamilier. Det vil
dreie seg om sosiale aktiviteter,
kulturtilbud og idrettsaktiviteter.
Målgruppen består først og fremst, men
ikke bare, av minoritetsungdom. Både
gutter og jenter skal delta og foreldre
engasjeres i gjennomføringen av
aktivitetene. Ungdommene skal selv
være med å bestemme hvilke aktiviteter
som skal inngå i tiltaket og det
samarbeides med kommunale og andre

50 000

250 000

90 000

350 000

400 000

150 000

Trondheim kommune

Rosenborg Fritidsklubb

KOLSTAD FOTBALL

Kolstad Utlånssentral

ALENEFORELDREFORENINGEN
TRØNDELAG

Ferietur Hunderfossen

aktører i kommunen som kommer i
kontakt med målgruppen.
Tiltaket innebærer at Klubben er åpen 2
kvelder i uka, med god voksendekning.
Det er at variert tilbud av aktiviteter, som;
biljard, bordtennis, musikk,
bandcontainer, dans, og samtaler.
Klubben er et sted hvor målgruppen kan
senke skuldrene og møte andre
ungdommer, og trygge voksne.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Aleneforeldreforeningen (AFFO) ønsker
å tilby en ferietur aleneforeldre med barn
som av økonomiske årsaker ikke har
mulighet til å dra på ferie. Turen går til
Hunderfossen eller Lilleputthammer,
med overnatting.

60 000

175 000

57 200

Verdal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Verdal kommune

Samordning av fritids- og
ferietiltak. - Inkludering og
deltagelse i meningsfylt
fritid og ferie for barn og
unge i lavinntektsfamilier.

300 000

Verdal kommune

Sommerjobb for ungdom

Tiltak det søkes om inngår som et ledd i
å styrke en helhetlig og samordnet
innsats for å utjevne sosiale forskjeller i
meningsfylt fritid og ferietilbud for barn,
unge og deres familier. Tiltakene har
som samlet mål at barn og unge skal
oppleve mestring og likeverdig
deltakelse i sammen med andre barn og
unge. Tiltakene har også som mål å
redusere risikoatferd blant barn og unge i
målgruppene.
sommerarbeid for ungdom" ønsker å nå
ungdom som vokser opp i familier med
lav inntekt. Ungdommene skal få
mulighet til sommerjobb for på den
måten tjene sin penger som er deres
egne. "Sommerarbeid for ungdom" har
fokus på å bidra til deltakelse for barn og
ungdom på alternative mestringsarenaer,
men vil også være viktig når det gjelder
deltakelse på aktiviteter som koster
penger, noe som fremmer inkludering.
Tiltaket er et samarbeid mellom Verdal
Sanitetsforening som er en ideell frivillig
organisasjon og Verdal Kommune v/
Ungdomskontakten. Tiltaksperioden vil
være fra skoleslutt i juni til
skolestart i august.

153

200 000

Vest-Agder
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Flekkefjord
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommunes
utstyrs-sentral BUA

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Kristiansand kommune

Ferie og fritidstilbud

700 000

KRISTIANSAND RØDE
KORS

Bydels-BARK i
Kristiansand

KRISTIANSAND KOMMUNE
HELSE- OG
SOSIALSEKTOREN

Sommerjobbprosjektet

KIRKENS
UNGDOMSPROSJEKT

Sommerferie for
risikoutsatt ungdom i
Kristiansand

Ferie og fritidsopplevelser for alle barn
og unge i Kristiansand, med et særlig
fokus mot barn og unge som ikke har
anledning til å dra på ferieturer grunnet
fattigdomsproblematikk. Fritidsetaten øst
og Fritidsetaten vest arrangerer
ferieopplevelser i skolens ferier, enkelte
helger og ukedager. Tilbudene tar
utgangspunkt i ferieopplevelser og turer
det er naturlig at barn og unge i
Kristiansand har erfaring med.
Barnas Røde Kors (BARK) i Kristiansand
er en gratis og inkluderende
gruppeaktivitet for barn mellom 6 og 12
år. Aktiviteten retter seg spesielt mot
barn i familier med lavinntekt. De frivillige
bidrar til å skape mestringsopplevelser i
naturen, i samspill med andre barn.
BARK-gruppene møtes ukentlig og fast
oppmøtested er på skolen. Den lokale
tilknytningen er viktig, da søker ønsker at
barna skal bli bedre kjent med sitt eget
nærmiljø og danne lokale
vennskapsbånd.
Å være i arbeid er det som beskytter
best mot fattigdom, og foreldres
yrkesdeltakelse har betydning for barnas
yrkesdeltakelse som voksne.
Sommerjobb-prosjektet gir sommerjobb
til ungdom som ellers ikke har mulighet
for det, og målet er at ungdommene får
tilgang til og erfaringer fra arbeidsliv – og
på den måten øker sannsynligheten for å
komme i ordinært arbeid som voksne.
Sommerferieturer for seks grupper med
sårbare ungdommer som har et
komplekst utfordringsbilde rundt seg og
hvor barrièrene for deltagelse i vanlige
fritidstilbud er mange. Målsettingen med
ferietiltakene er å gi disse ungdommene
vanlige familieopplevelser lik det ungdom
som deltar i fritidsaktiviteter og har
ressurser i familien, får oppleve.
Ferieturene organiseres som familieturer
eller ungdomsgruppeturer med camping,
strandliv og bading, fornøyelsesparker,
byturer, sightseeing og alt som tilhører

Kristiansand
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150 000

500 000

150 000

AKKS KRISTIANSAND

Musikkrelaterte aktiviteter
hos AKKS Kristiansand

Kristiansand kommune

KULTURKNUDEN - det
som binder oss sammen

Kristiansand kommune

Kompetanse og
opplevelser

BARNAS ØY

Barnas Øy - sommer for
alle -
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ferie. Det mest verdifulle er likevel
samtalene rundt bålet om kvelden der
ungdommene i trygge omgivelser kan
snakke sant og ærlig om livet, sammen
med voksne de er trygge på og har tillit
til.
AKKS Kristiansand ønsker at barn og
unge skal kunne delta på et godt
fritidstilbud, med fokus på
identitetsbygging, kreativitet og
mestringsfølelse, uavhengig av
sosioøkonomisk bakgrunn, religiøs
tilhørighet, seksuell legning, eller
etnisitet. Alle tilbud har fokus på mestring
gjennom musikk, og bygge hverandre
opp. Det samarbeides bredt for å nå
målgruppen, og kunne ha relevante
tilbud. Målet er å kunne tilby AKKSstipend til de som er under 26 år og har
begrenset økonomi. Ved å søke på
AKKS-stipend kan man få helt eller
delvis redusert deltakeravgift på våre
undervisningstilbud, kurs og workshops.
Aktivitetene strekker seg over to
semester, vår og høst.
Kulturknuden er et prosjekt i regi av
Kristiansand kulturskole,
Tordenskjoldgate skole, Øvre Slettheia
skole, Kristiansand Skolekorps,
Vågsbygd skolekorps - der søker nå
også vil utvide med ytterligere en skole.
Hovedmålet er å gi barn og unge fra
lavinntektsfamilier samt andre barn i
skolekretsen grunnleggende
kompetanse samt et fast ordinært
fritidstilbud. Prosjektet skal gi alle barn
uavhengig av bakgrunn samme mulighet
for fremtidig deltagelse i fritidskulturlivet.
Skolekretsene er valgt ut på bakgrunn av
andel barn i lavinntektsfamilier.
Gjennom kompetanse og opplevelser
skal Samsen kulturhus gi unge i
målgruppen mulighet for å delta i kulturog fritidslivet på lik linje med all ungdom,
enten ved støttet deltakeravgift/friplass
på kurs eller gratis inngang på
arrangementer. De skal holde fokus på
de unges muligheter for inkludering,
integrering og relasjonsbygging på tvers
av kulturell, etnisk og sosial bakgrunn.
De unges medvirkning skal være sentral
i utforming av tilbudene.
Barnas Øy - sommer for alle - skal gi 60
barn fra lavinntektsfamilier varige
sommeropplevelser, nye treffpunkt med
nye referanserammer, hvor de kan få
nye venner, lære om og være en del av
lokal kultur, bygge lokale relasjoner, ja,
være barn sammen med andre barn i
Sommernorge! For barn fra 6 – 12 år,
daglig kl. 08.15 - 15.30 over 5 dager
fordelt over 6 uker i sommerferien på
Bragdøya utenfor Kristiansand. Barnas
Øy skal gi barn grunnleggende

300 000

300 000

150 000

150 000

Kristiansand kommune

BUA Vest Kristiansand

Kristiansand kommune

BUA Kristiansand Øst

IDRETTSRÅDET I
KRISTIANSAND S

Pilotprosjekt Stipendordning for barn
og ungdom fra
lavinntektstfamilier

BLÅ KORS KRISTIANSAND

Parkour-skole og
helårstrening - Agder
Parkour

ferdigheter om natur &amp; skjærgård,
vind &amp; vær, kystkultur &amp;
historier, mat &amp; miljø. Barnas Øy sommer for alle - samarbeider med
følgende 5 skoler i Kristiansand
kommune; Øvre Slettheia skole,
Flekkerøy skole, Voie skole, Torridal
skole og Fiskå skole. Skolene, dvs de
respektive kontaktlærere står selv for
utvelgelsen av barna som får delta.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Stipend/tilskudd for å dekke barns (6-12
år) deltakelse i idrett. Det dekkes ikke
kontingent og treningsavgift, men
deltakelse i aktiviteter som cuper/stevner
og til nødvendig obligatorisk personlig
utstyr. Informasjon om stipendordningen
gis av samarbeidende org/kommunen
målrettet mot barn som har behov.
Agder Parkour Parkourskole er et nytt
initiativ som er forankret i Blå Kors
Kristiansand. Søker ønsker at barn og
unge fra lavinntektsfamilier skal ha
mulighet til å delta på en aktivitet i ferien.
Parkourskolen fremmer fysisk trening,
sosialt fellesskap og mestringsfølelse .
Videre ønsker søker å inkludere 50 barn
fra målgruppen til å være med i Parkourmiljøet på helårsbasis, og ha tilgang til
trening i et positivt miljø.

250 000

150 000

200 000

150 000

Lindesnes
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Lindesnes kommune

Søknad om midler til
gratis matservering på
fritidsklubb

I.L. GIV AKT

Alle med! Kontingent,
cupdeltagelse, fotballskole
og håndballskole

Søker ønsker å tilby et lavterskel
fritidstilbud på fritidsklubb. Det søkes om
midler til å kunne tilby gratis middag til
ungdommen som kommer rett etter
skolen.
Giv Akt søker om tilskudd for å få med
barn og unge i lavinntektsfamilier på
ferietilbud som håndball- og fotballskole,
samt cupdeltagelse. Tilskudd skal dekke
cupdeltagelse for barn i
lavinntektsfamilier.
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Tilskudd
30 000

50 000

LINDESNES BONDELAG

Besøksgård

Tiltaket gir barn og unge mulighet til å
delta på gårdsaktiviteter. Det er
lavterskel og et inkluderende tiltak, hvor
det ikke fremkommer hvem som betaler
og ikke. Tiltaket har åpen gård
annenhver tirsdag. Aktiviteter i feriene
med dagsleir opptil 12 år, og camp for de
som er 12 år og oppover.

100 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Lyngdal kommune

Fritidsguide

250 000

Lyngdal kommune

BUA Lyngdal

Fritidsguide er rettet mot barn/unge fra 916 år, som i hovedsak ikke deltar i
organiserte fritidsaktiviteter. Tilbudet er
universelt for å unngå stigmatisering.
Alle som uttrykker behov vil bli inkludert.
De som har ønske om fritidsaktivitet får
veiledning og praktisk bistand for å bli
inkludert i et fellesskap. Barn og unge
tilbys minst en kulturell/ferie/fritidsopplevelse i året. Det etableres
"nye" fritidstilbud i samarbeid med
kulturskole og fritidsklubb, basert på
unges behov og ønsker. Tilbud vil være
spill/gaming og lavterskel tilbud i
kulturskolen. Prosjektet legger vekt på
samarbeid mellom det frivillige
organisasjonslivet og flere kommunale,
regionale og interkommunale aktører.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Tilskudd

Lyngdal

150 000

Mandal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

KIA MANDAL

Sommerleir for
innvandrere - barn,
ungdom og foreldre

Mandal kommune

Ferie- og
Fritidsopplevelser 2019

Leir på Undeland Misjonsgård/Leirsted
7.-9.juni 2019. Leiren åpnes kl.18.00,
den 7.6. og varer til 9.6., ca kl.15. Her vil
deltakerne drive med KANOPADLING,
SVØMMING, VOLLEY-SPILL, FOTBALL
SPORLEK, BOCCIA OG INNENDØRS
LEK. Lørdag kveld lager deltakerne mat
fra sine egne hjemland. Serveringen
foregår utendørs, Grilling av pølser og
hamburgere hører også med. Ved
leirunderholdningen synger deltakerne
sine nasjonale sanger. Transporten skjer
med minibusser.
Inclub Mandal arrangerer ferie-og
fritidsopplevelser i skolens ferier, enkelte
helger og ukedager. Klubbleder og
medarbeider står som ansvarlige for
planlegging og utførelse av de ulike
aktivitetene sammen med et crew
bestående av 9 ungdommer mellom 16
og 21 år. Aktiviteter som skal tilbys er
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62 890

500 000

blant annet dagsturer til Fårup
Sommerland, Sørlandsbadet og
Dyreparken.

Marnardal
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Marnardal kommune

Utlånssentralen i
Marnardal

ART CAFE AS

Naturcamp

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Naturcamp tilbyr camp med
overnattingsmuligheter for barn og unge
med fokus på aktiviteter i naturen.
Relasjonsarbeid gjennom samarbeid og
tilstedeværelse.

Tilskudd
30 000

100 000

Sogndalen
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Songdalen kommune

Ung i mer aktivitet

Målsettingen med tiltaket er å motvirke
konsekvensene av fattigdom blant barn
og ungdom ved at barn og unge har
mulighet til å delta på kommunens kultur, fritids- og ferietilbud Tiltaket inneholder
tilbud om en aktivitetsuke med turer og
varierte aktiviteter og sommerjobb for
ungdom.

320 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

MULIGHETENES HUS

En innholdsrik fritid for alle

280 000

VENNESLA
FRIVILLIGSENTRAL

Praksisplass og
nettverksbygging til
arbeidslivet

Tiltaket tilbyr et variert og omfattende
tilbud av kultur-, ferie- og
fritidsopplevelser. Dette vil kunne utjevne
forskjeller og skape gode nettverk for
målgruppen. Det vil være tilbud om
aktivitetsgrupper, ferieturer for familier,
tur til Kristiansand dyrepark, dagsturer
med ulike aktiviteter og 3-dagers
familieleir.
Frivilligsetralene Vennesla og Hægeland
og Øvrebø gir 40 unge i alder 13-19/20
fra tilbud om sommerjobb i 3-4 uker. 10
plasser er i samarbeid med
ungdomskolubben Moonlight og 30
plasser er i samarbeid med lokalt
arbeidsliv. De unge får mulighet til å
etablere nettverk til arbeidslivet og bygge
relasjoner. Det samarbeides med uli9ke
kommunale tjenester om rekruttering av
ungdom.

Vennesla
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280 000

Vestfold

160

Færder
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

FÆRDER KOMMUNE

BUA Færder

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LIONS CLUB
HOLMESTRAND

Øvelseskjøring for
integrering og
voksenoppfølging

100 000

VESTFOLD FRIE FILMERE

Holmestrand Filmverksted

VESTFOLDMUSEENE IKS

Sommeraktiviteter for barn

Lions club Holmestrand skal tilby
ungdommene voksenoppfølging i form
av veiledning og øvelseskjøring i prosess
med ervervelse av førerkort. Tiltaket er å
dempe mulige fremtidige konsekvenser
av sosial ulikhet og fremme integrering
av innvandrerungdom . Ervervelse av
førerkort vil ruste ungdom til et
selvstendig liv, og øke muligheter for å
lykkes inn mot arbeid- og voksenliv.
Tilbud om sommertilbud for unge i
samarbeid med filmgruppe i
Holmestrand. Rettet mot unge i alderen
10-14 år i Holmestrand, med
utgangspunkt i Biorama i Holmestrand
sentrum. Vil også bruke
sommerfilmskolen som en arena for
integrering og rekruttering og hvis det er
interesse for dette, skape grunnlag for et
filmverksted for 12-15 åringer i
Holmestrand høsten 2019
Tiltaket vil gi barn i Holmestrand
kommune, som ikke har økonomi til
aktiviteter med egenandel, en mulighet til
å være med på opp til tre dager med
aktiviteter på Nord-Jarlsbergmuseenes
steder. Tilbudet omfatter verksted,
aktiviteter og lunsj og vil skje i skolens
sommerferie, uke 26. Det opprettes
samarbeid med lokale lag på Eidsfoss,
samt Holmestrand bibliotek.

Holmestrand

80 000

37 500

Horten
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

HORTEN
FRIVILLIGSENTRAL

Aktiv ferie for ungdom

Tiltaket er et svært viktig tilbud i Horten
kommune. Den når mange i målgruppa
og er en motsats til inaktivitet og
fremmer viktig erfaring. Ikke minst er
erfaring med sommerjobb en aktivitet
som kan gjøre det lettere å få jobb
seinere og gjør ungdom mentalt
forberedt på hva som kreves av de i
arbeidslivet. Tiltaket er viktig som
relasjonsbygging mellom ungdom og
fagfolk men også og møte nye venner og
bli kjent på tvers av kulturer. Tiltaket
balansere mellom aktiviteter som koster

400 000
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SPORTSKLUBBEN FALK

Falk håndball søker om
tilskudd til to ulike tiltak:
1. Gratis «etter-skoletid
håndball» for 5. til og med
7. klasse en dag i uken.
2. Gratis håndballskole i
høstferien for barn fra 7 til
12 år som ikke trener
håndball til daglig

CAMPVESTFOLD
EXPEDITION OLE
KRISTIAN HOLT HANSØ

”CampVestfold 59° Nord”

men gir ungdom innsikt i aktiviteter som
ikke er så dyre. Tiltaket har en god
blanding av egeninnsats, tørre nye ting
og være modig i møte med nye
mennesker.
Falk håndball ønsker å bidra med to
tiltak som begge har til formål å bidra til
at barn og unge inkluderes i
fritidsaktiviteter, uavhengig av
økonomisk og sosial bakgrunn. Tiltakene
er gratis «etter-skoletid håndball» for 5.
til og med 7. klasse en dag i uken, og
gratis håndballskole i høstferien for barn
fra 7 til 12 år som ikke trener håndball til
daglig. Trenerne har
trenerutdanning/pedagogisk utdanning
og/eller solid håndballerfaring.
Aktivitetene skal være motiverende, gi
følelse av mestring og bidra til styrket
fellesskapsfølelse elvene i mellom. Med
tiltaket håper Falk håndball også at
introduksjonen til idretten vil gjøre
terskelen for å gå over til organisert
håndball lavere.
”CampVestfold 59° Nord” ønsker å gi
barn og unge i alderen 9-14 år
fellesskapsopplevelser og
mestringsopplevelser i deres egen fritid
på ettermiddagene og i feriene.
”CampVestfold 59° Nord” dekker hele
sesongen gjennom de fire årstidene: vår,
sommer, høst og vinter”.

400 000

180 000

Larvik
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LARVIK KOMMUNE

Fargespill Larvik

400 000

LARVIK KOMMUNE

Aktiv Larvik

Fargespill Larvik er et mulitkulturelt
prosjekt bestående av rundt 120 barn og
ungdom fra ca 25 ulike land. Noen av
deltakerne er født og oppvokst i Norge,
noen med norske foreldre, andre som
annengenerasjons innvandrere. Noen
har kommet til Norge som flyktning eller
gjennom arbeidsinnvandring. Noen er
fortsatt asylsøkere og venter på svar.
Aktørene er i alderen 7-25 år.Fargespill
Larvik setter opp musikalske
forestillinger i ulike format og på ulike
arenaer. Forestillingene bygges opp med
folkesang og dans som aktørene har
med seg fra sine land og kulturer.
Larvik kommune sitt tiltak "Aktiv Larvik"
er en folkehelse- og levekårsatsning som
retter seg mot hele befolkningen. Tiltaket
har til hensikt å tilrettelegge for økt fysisk
og sosial aktivitet gjennom en gratis
lavterskel aktivitetskalender, med mål
om sosial utjevning og integrering.
Foreningene som gjennomfører aktivitet
får en godtgjørelse for arbeidet de gjør.
Søker ser fortsatt et stort utviklingspotensiale for tiltaket. Samarbeidet på
tvers mellom kommune og frivillighet er
en forutsetning for å lykkes i nå
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390 000

LARVIK KOMMUNE

Utstyrssentral tilsvarende
BUA

LARVIK TURN &amp;
IDRETTSFORENING

Tilskudd til barn i
lavinntektsfamilier

IDRETTS-FORENINGEN
FRAM

Fram for Alle

fritidserklæringen. Søker ser at mange i
målgruppen benytter seg av tiltaket, men
ønsker å nå enda flere. Derfor skal det
legges ekstra vekt på
rekrutteringsarbeidet.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Søker ønsker å kjøpe klær/sko, til barn,
som "ikke har råd" til dette, slik at de kan
drive med organisert idrett. Dette gjelder
barn i fotball, håndball og friidrett.
Tiltaket skal få flest mulig ut i aktivitet og
kunne bygge seg den gode sosiale
plattformen idretten er.

350 000

40 000

50 000

Re
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Re kommune

Barna Aurora

Barnas Aurora skal sikre barn og unge i
Re kommune og deres familier som lever
i familier med lav inntekt tilgang til ferie
og fritidsaktiviteter på en inkluderende og
ikke stigmatiserende måte. Barnas
Aurora er navnet på Re kommunens
satsing på å motvirke og dempe
konsekvensene av barnefattigdom.
Tiltaket inneholder tilbud om kafe og
leksehjelp for ungdomsskoleelever,
aktivitetstilbud i løpet av sommerferien
og et Aktivitetskort.

297 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

SANDE SPORTSKLUBB

Alle skal med på reiser

Sande kommune

Nye venner og gode
minner

SSK judo ønsker å reise til Levanger og
Sandnes for å konkurrere i judo. Søker
ønsker at klubben dekker kostnadene til
6 utøvere som klubben vet ikke kunne
vært med på grunn av økonomi. Turen til
Levanger går med fly og minibuss. Turen
til Sandnes går med minibuss.
Sande kommune har som mål at barn
som vokser opp i kommunen så langt det
er mulig skal ha de samme muligheter
som andre til ferie- og fritidsaktiviteter. Å
delta på felles arenaer vil fremme
integrering og forståelse, og motvirke
utenforskap. Tiltaket inneholder tilbud
om sommerferie til Golsfjellet ,
overnattingsturer til Dyreparken i
Kristiansand og opplevelseskort.

Sande
20 000

212 000

Sandefjord
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

VOKSNE FOR BARN,
SANDEFJORD LOKALLAG

Knattholmen sommerferie
2019

Målet med tiltaket er å forebygge
konsekvensene av sosial og økonomisk

162 900
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VESTFOLD FRIE FILMERE

Filmverksted som
alternativ - Sandefjord

STIFTELSEN
SANDEFJORD
KYSTKULTURSENTER

Kystarena

utenforskap gjennom å tilby mangfoldige
og inkluderende ferieaktiviteter i trygge
rammer og et godt miljø. Dette vil
konkret gjøres ved å arrangere
feireopphold på Knattholmen leirsted,
hvor søker tilbyr plasser på leirene Tria
Junior 25.–28. juni 2019, Tria og TENleir 5.– 9. august 2019. Det er videre et
mål å rekruttere barn til
hverdagsaktiviteter etter leirene.
Målgruppen for tiltaket er 45 barn i
alderen 8-16 år fra familier berørt av
fattigdomsproblemer, hvorav min 7 barn
fra innvandrerfamilier. Barna i
målgruppen rekrutteres fra Sandefjord
kommune.
Vestfold Frie Filmere ønsker å
gjennomføre filmverksted som en
alternativ mesteringsarena og
ferieaktivitet for unge i lavinntektsfamilier
særlig fra Varden-området i Sandefjord. I
tillegg ønsker de å gjennomføre
byomfattende tiltak til unge i aldrene 1520 år gjerne fra familier med
mangfoldsbakgrunn knyttet opp til
Gatefestivalen Kulturkræsj sommeren
2019 og utover høsten 2019.
Kystarena er et aktivitets- og
arbeidstreningstilbud til ungdom med
svake levekårbetingelser, svak
tilhørighet til utdanning, og liten tilgang til
arbeidsliv. Tiltaket er en arena for
utvikling av mestring og tilhørighet
gjennom praktisk læring og sosial
aktivitet. Nært samarbeid med
kommunen og frivillige som veiledere og
gode rollemodeller. Aktivitet skjer på
stiftelsens område i Sandefjord, på
fartøyer, maritime gjenstander og
bryggeanlegg. Tiltaket gir praktisk
opplæring, samfunnskunnskap, sosial
adferd, inkludering, fellesskap og ansvar
i individuelle og gruppebaserte
aktiviteter. Aldersgruppe hovedsakelig
18-25 år. Aktivitet på dagtid hver ukedag,
også i sommerferietiden. Stiftelsen
besørger tyngre investeringer,
driftsmidler er tilskudd fra offentlige
kilder.

180 000

300 000

Tønsberg
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Tønsberg kommune

Fargespill Tønsberg

Fargespill Tønsberg skal bekjempe
fattigdom og fremme inkludering og
integrering. De skal skape
en arena som gir barn og ungdom
mulighet til å delta i kulturaktiviteter
uavhengig av sosial, kulturell og
økonomisk bakgrunn. Fargespill
Tønsberg er et multikulturelt prosjekt
som inkluderer barn og ungdom i alderen
8 – 22 år. Fargespill Tønsberg setter opp
forestillinger i ulike format og
forestillingene bygger

200 000
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Tønsberg kommune

TBGUNG ferie og
fritidstiltak

TØNSBERG RØDE KORS

Tønsberg Røde Kors,
tiltak for barn og unge

VESTFOLD FRIE FILMERE

Tønsberg Filmverkstedforsterket tilbud
Sommerfilmskole

på sang, dans og musikk som den
enkelte aktør har med seg fra sine land
og kulturer.
«TBGUNG ferie og fritidstiltak» skal tilby
en rekke ulike aktiviteter gjennom året på
ulike arena for ulike aldersgrupper.
Formålet er å kunne tilby unge gode
opplevelser i fellesskap med andre, samt
fremme tilhørighet og gi de unge
aktiviteter i skolens ferier samt noen uker
gjennom året: åpen svømmehall 6
ganger i året, 16 workshops for
barn/unge om teater, slampoesi,
parkour, politikk o.l, lavterskel
treningsaktiviteter, 2 ferieleirer, diverse
aktiviteter og turer resten av året.
Tønsberg Røde Kors ønsker å styrke og
samkjøre nye aktiviteter på Fellesverket:
RØFF, DJ-skolen og Gatemegling som
alle er aktiviteter i ungdommens fritid.
RØFF står for Røde Kors friluftsliv og
Førstehjelp og er et gratis en gang i uken
til ungdom i alderen 12 – 17 år som
ønsker å oppleve fellesskap, glede og
mestring gjennom aktivitet i naturen.
Gatemegling innebærer
konflikthåndteringskurs og
meglingsverksted for ungdommer. Disse
mestringsaktivitetene vil være med på å
nå ungdom som lever i
lavinntektsfamilier, pga gratisprinsippet.
Vestfold Frie Filmere skal arrangere en
sommerfilmskole som tar utgangspunkt i
å inkludere mangfoldshistorier, samt å
videreutvikle og forsterke tilbudet om
drop-in filmverksted på Tønsberg og
Nøtterøy Bibliotek. Sommerfilmskolen
skal gå over en uke og opprettholde et
ukentlig filmverksted etter skoletid
sammen med biblioteket.
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494 400

400 000

70 000

Østfold
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Askim
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Askim kommune

Opplevelser i Askim.

350 000

ASKIM FOTBALLKLUBB

Alle skal med.

ASKIM KULTURFORUM

"Julespillet i Askim"

HOME-START
FAMILIEKONTAKTEN
ASKIM

Home-Start
Familiekontakten Askims
(HSFA) tiltak for
inkludering av barn i
lavinntektsfamilier

ASKIM FRIVILLIGHETSSENTRAL

Utlånssentralen i Askim

ASKIM RØDE KORS

BARK Askim (Barnas
Røde Kors)

Askim kommune vil videreføre tiltaket
som består av fire deltiltak;
skolefokusgruppe og
sommerjobbprosjekt for ungdommer i
målgruppen, ferieaktiviteter i sommer og
høstferien for barn og unge (med
danskekurs, gokart, overnattingsturer),
og ferieopplevelser for utvalgte
barnefamilier i målgruppen i skolens
ferier.
Målsettingen er at unge berørt av
barnefattigdom skal få oppleve felles
ferie- og fritid sammen med de
personene som er de viktigste i deres liv
nå. Det handler i stor grad om at mange
skal oppleve dette for nå sin første eller
andre gang (deltagelse i 2018 var for
flere den første). Hovedopplegget varer i
fire dager men i tillegg kommer mye tid til
planlegging og evaluering av opplegget.
Tiltaket "Julespillet i Askim" innebærer at
barn og tenåringer i målgruppen
involveres i arbeidet med en stor
teateroppsetning/vandreteater. Det
omfatter ulike aktiviteter innen teater,
sang, dans, kostymer og praktisk scenearbeid.
Videre vil økonomisk tilskudd fra
ordningen bidra til å realisere en
teaterforestilling som er ikkekommersiell, gratis og åpen for alle.
Målet er mange involverte og engasjerte
mennesker i alle aldersgrupper, på
begge sider av sceneteppet. Trening og
forberedelser vil foregå i hele
høstsemesteret 2019, med den store
teateroppsetningen 24. november 2019.
Home-Start Familiekontakten Askim
søker tilskudd til å invitere barn i
målgruppen og deres familier på 4
foreskjellige ferieaktiviteter:
1. Opplevelses tur til Hunderfossen med
overnatting
2. Eventyrfabrikken i Sarpsborg
3. Teater forestilling og kino
4. Østfold badet i Askim
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
BARK Askim ble etablert for 2 år siden
og har vokst i takt med lokale behov.
Aktiviteten er populær blant mange barn,
spesielt barn som ikke deltar i andre
organiserte fritids og idrettsaktiviteter.
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25 000

50 000

60 000

140 000

130 000

KJØR FOR LIVET AS

Det rekrutteres mange nye frivillige som
ønsker å engasjere seg i BARK gruppa.
Disse blir intervjuet, referanseskjekkes
og samtidig må levere inn politiattest.
Det tilbys også opplæring til frivillige i
førstehjelp, psykososialt førstehjelp og
Røde Kors sitt oppvekstkurs.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

Kjør for livet Askim

260 000

Eidsberg
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I ØSTFOLD

Skattkammer/BUA
utstyrssentral i Eidsberg

300 000

Eidsberg kommune

Opplevelser, ferie og
fritidstilbud for barn, unge
og deres familier.

MYSEN OG OMEGN RØDE
KORS

Barnas Røde Kors

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Overordnet er hovedmålsetting å kunne
gi kompenserende tiltak for barn og unge
som ikke har nødvendige økonomiske
ressurser til opplevelser, ferie og ulike
fritidstilbud. Det vil være tilbud om
varierte aktiviteter i skolens ferier, som
blant annet dagsturer til Tusenfryd,
Østfoldbadet, kino m.m. Det vil også
være tilbud om deltakelse på
fotballskole, teaterkurs, fjelltur m.m.
Tiltaket inneholder tilbud om ukentlige
sammenkomst i alle skoleferier gjennom
året. I tillegg vil det bli noen overnattings
turer. Det vil være tilbud om matlaging,
svømming, sosialt samvær og
naturopplevelser.

40 000

50 000

Fredrikstad
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

LISLEBY FOTBALLKLUBB

Lisleby fotballklubb Inkludering til sportslige
aktiviteter

Lisleby fotballklubb skal tilby 60-100 barn
gratis fotball- eller håndballskole i påskeog sommerferien. I tillegg skal de
arrangere internasjonal dag med
fotballturnering. De ønsker også å
etablere et system for å sikre
tilfredsstillende bekledning.

100 000
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Fredrikstad kommune

Ferie-og fritidstiltak for
barnefamilier med svak
økonomi

FREDRIKSTAD
SPEIDERRÅD

Piratleir og sommerklubb

FREDRIKSTAD
IDRETTSRÅD

Økonomisk Inkludering

FRIVILLIG-SENTRALENE I
FREDRIKSTAD

Ferie-og opplevelsestur
for barn og deres foresatte
til Langedrag

Fredrikstad kommune

Mestringsgruppe og
oppfølgingsgruppe "CU2"
for barn som pårørende
med foreldre med en
psykisk sykdom.

Fredrikstad kommune

Mestringsgruppe og
oppfølgingsgruppe for
barn med rusavhengige
foreldre

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I ØSTFOLD

Skattkammer/ BUA
utstyrssentral i Fredrikstad

Fredrikstad Kommune vil gi et ferie- og
fritidstilbud til ca. 25 familier. Disse
familiene inviteres med på høstleir, Oslotur, kulturelt treff i Fredrikstad, Tusenfryd
og sommerleir i sommerferien. Tilbudet
er gratis.
Piratleiren og sommerklubben er et trygt,
meningsfylt og variert aktivitetstilbud i en
periode hvor skolen er stengt, foreldrene
jobber og dagene kan bli lange.
Aktivitetene baserer seg på friluftsliv og
foregår utendørs, feks ballaktiviteter,
skattejakt, fotosafari og frilek. Tilbudet er
åpent for alle barn i 1.-7. klasse.
Fredrikstad Idrettsråd søker midler til et
fond som underliggende klubber kan
kontakte for å få dekket utgifter til
medlemmer som trenger hjelp til betaling
av utstyr, stevner/turneringer.
Home-Start Familiekontakten ønsker å ta
med seg barn og foreldre på en helgetur
til Langedrag Nasjonal Park .Dette er
familier med lav inntekt, noe som gjør at
de verken kan eller klarer å gjennomføre
et slik opphold på egen hånd.
Mestringsgruppe og oppfølgingsgruppa
CU2 er et tilbud til barn som lever eller
har levd med foreldre som har en
psykisk sykdom. Barna skal få treffe
andre barn i samme situasjon gjennom
grupper og opplevelser. En viktig
målsetting er at barna skal får gode
mestringsopplevelser og erfaringer
gjennom ulike aktiviteter i trygge
rammer.
Mestringsgruppe og oppfølgingsgruppa
er et tilbud til barn som lever med
rusavhengige foreldre. I tiltaket skal
barna få møte barn i samme situasjon og
hjelp til å mestre egen livssituasjon. En
viktig målsetting er at barna skal få gode
mestringsopplevelser og erfaring med
ulike aktiviteter i trygge rammer.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

400 000

550 000

200 000

55 000

100 000

100 000

350 000

Halden
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Halden kommune

Et inkluderende fritidsmiljø
i Halden.

Målet er å gjennomføre aktiviteter
sammen med elevråd, elevrådsstyre og
elevtjenesten ved Halden videregående
skole. Gjennomføre aktiviteter ved Låby
skole i samarbeid med Halden
Idrettsråds klubber, studenter, foreldre
og andre frivillige organisasjoner.

500 000

169

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I ØSTFOLD

Skattkammer/BUA utstyrs
sentral i Halden

HALDEN RØDE KORS

Kul Tur

VÅR VERDEN

Barnas verdensmøter

FLERE FARGER HALDEN

Fargespill Østfold 2019

170

Gjennomføre aktiviteter i samarbeid med
barneverntjenesten, helsestasjonen,
NAV, Halden aktivitets- og
kompetansesenter, Halden bibliotek,
Domino ungdomsklubb, Frivilligsentralen
og Rus- og psykiatriavdelingen.
Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Halden Røde Kors Flerkultur ble
opprettet høsten 2015 da det ankom
svært mange flyktninger fra Syria. Blant
disse var det barn og ungdommer i en
sårbar alder, kvinner og menn med
mange vanskelige år bak seg og et sterkt
behov for å bli møtt med respekt og
verdighet. Halden er en kommune hvor
det bor spesielt mange mennesker med
lav inntekt og som har
innvandrerbakgrunn. HRK ønsker å nå ut
til barn og ungdommer i familier med lav
inntekt, slik at de og deres familier lettere
kan føle seg inkludert og integrert i det
norske samfunnet. De tilbyr barna leker,
bøker, spill og ulike formingsaktiviteter.
De tilbyr ungdommene sosiale aktiviteter
som fisketurer, badeturer, bowling etc.
De tilbyr familiene et sted de kan møtes
og utveksle erfaringer og trene på norsk.
Vår Verden ønsker å være en kulturell
brobygger i lokalsamfunnet og bidra til å
gi svake grupper i samfunnet sterkere
stemmer og skape mestringsopplevelser
der voksne og barn deltar aktivt
sammen. Dette gjøres ved å arrangere
kulturelle Verdensmøter og en
Verdensfestival, med fokus på land og
kulturer som deltagerne i målgruppen
kommer fra. Ved å bruke musikk, dans,
teater, kunst og mat fra de forskjellige
temalandene, gis hele målgruppen
innblikk i hverandres hverdag og
hverandres røtter, og man skaper
forståelse og inkludering. Alle
arrangementer er helt gratis å delta på,
og det er åpent for alle, også de utenfor
målgruppen.
FARGESPILL ØSTFOLD skal gi et
helårs kulturtilbud rettet mot barn og
ungdom som er berørt av fattigdom.
Kulturtilbudet vil være 2 dager pr. uke og
baseres på sang, dans og sirkuskunster
fra deltagernes hjemland. Tilbudet retter
seg spesielt mot barn og ungdom med
innvandrerbakgrunn. Instruktørene er
profesjonelle utøvere og pedagoger
innen sitt felt, med flerkulturell

300 000

60 000

250 000

200 000

kompetanse. Tiltaket skal munne ut i en
konsert i Brygga Kultursal våren 2020. I
tillegg skal det arrangeres samlinger for
foreldre/foresatte og deltagerne, slik at
disse kan få en felles kulturell
opplevelse, og styrke samholdet og det
sosiale nettverket i gruppen. Det er
opprettet samarbeid med flere
kommunale, fylkeskommunale og private
aktører.

Hobøl
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

KJØR FOR LIVET AS

Kjør for livet Hobøl

Kjør for livet er en nasjonal organisasjon
som har som mål å inkludere barn og
ungdom og hindre utenforskap og
fattigdom. Tiltaket er et fritidstilbud for
ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus
på mestring, inkludering, trivsel og
trygghet. En klubb består av 5-7
deltakerplasser, og det gis et tilbud opp
til 28 ungdommer i løpet av et år. Det
gjennomføres en aktivitet per kveld, som
feks fjellklatring, klatrepark, skating, BMX
sykling, bilcross, crosskart/go-cart, trial,
speedway, offroadsykling, hest, ulik
sjøsport med mer. Rekrutteringen gjøres
i samarbeid med aktuelle instanser hos
kommunen.

260 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Marker kommune

Fritidsutstyr til utlån for
mindre barn

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I ØSTFOLD

Skattkammeret i Moss

500 000

Moss kommune

Den kulturelle
velkomstpakka

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).
Målsettingen med Velkomstpakka er å gi
barn og ungdom med flerkulturell
bakgrunn mulighet til å delta på viktige
sosiale arenaer på fritiden. Den kulturelle
velkomstpakka er en
"introduksjonspakke" særlig rettet mot
flyktninger og asylsøkere i kommunen.
Ved besøk til kulturinstitusjonene, lag og

Marker
20 000

Moss

171

350 000

Moss kommune

Aktivitetskarusellen

MOSS OG OMEGN
KVINNERÅD

Ferietur for barn som lever
i økonomisk
vanskeligstilte familier

Moss kommune

Søknad om tilskudd for
inkludering av barn i
lavinntektsfamilier

foreninger, skal det legges til rette for
gode og inspirerende direktemøter med
sentrale personer, aktiviteter og
opplevelser. Gjennom tilrettelegging for
en hyggelig atmosfære og knytting av
personlige kontakter, skal prosjektet
bryte språklige og kulturelle barrierer.
Kulturaktivitetene vil øke hele familiens
kjennskap og forståelse av kulturtilbudet
og derigjennom bidra til økt deltakelse
for barn og unge. Det legges vekt på å
introdusere aktiviteter som er lett
tilgjengelige og gode arenaer for
mestringsopplevelser og inkludering. Det
vil gjennomføres en rekke aktiviteter
gjennom året.
Målsettingen med tiltaket er at alle skal
få mulighet til å delta på
mestringsarenaer uavhengig av
økonomi. Med bakgrunn i de unges
interesser skal det settes opp
kurs/aktiviteter som er gratis, kursene
skal ha varighet på 5-10 uker og skal
skje rett etter skoletid. Eksempler på
kurs er nysirkus, gitarkurs, dansekurs
m.m.
Tiltaket er et samarbeid mellom HomeStart og Helsestasjonen sin Åpen
barnehage og Mor og barn gruppe.
Målsettingen er å gi ferieopplevelser til
30 barn og deres mødre i målgruppen.
Det vil bli arrangert en ferietur til
Hunderfossen med overnatting.
Familiene vil være fra ulike kulturer og
med svært forskjellige livshistorier.
Målsettingen er at dette tiltaket skal
skape gode opplevelser og ferieminner,
samt inkludering av barna i
lavinntektsfamilier. Det vil bli gjennomført
et helgeopphold i Kristiansand dyrepark
og badeland.

300 000

100 000

100 000

Rakkestad
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Rakkestad kommune

Ferieaktiviteter for barn og
unge

Tiltaket skal tilby ulike ferieaktiviteter
som tur til Tusenfryd, kanotur, go-cart,
slalåm osv. - sommer, høst og vinter - til
barn og unge som mottar tjenester fra
barnevernet i Rakkestad. Tilbudet skal
også bidra til å fremme integrering av
barn og ungdom med
innvandrerbakgrunn som mottar
tjenester fra barnevernet. Rakkestad
kommune vil benytte egen prosjektleder
med assistenter for forberedelse og
gjennomføring av beskrevne aktiviteter.

200 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Rygge kommune

Kultur-, ferie- og
fritidstilbud for sårbare
barnefamilier

Tiltaket er kultur-, ferie- og
fritidsaktiviteter til sårbare
småbarnsfamilier i Home-Start
Familiekontakten Rygge, Råde og Våler.

100 000

Rygge
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Aktivitetene vil være helgetur til
Langedrag Naturpark, friluftsdag ved
Oslofjorden i Rygge og aktivitetsdag i
høstferien. Det vil bli tilrettelagt med
skyss, matservering og frivillige som
bidrar til at familiene får gode
opplevelser sammen.

Råde
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Råde kommune

Inkluderende tiltak for
barn i lavinntektsfamilier

Målet med tiltakene er at alle barn og
unge skal kunne delta på ulike arenaer
på fritiden og i ferier uavhengig av
foreldrenes inntekt eller sosiale
situasjon. Tiltaket inneholder tilbud om
opplevelseskort og varierte aktiviteter i
vinter- og sommerferien.

270 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Sarpsborg kommune

Sunne og aktive barn

200 000

Sarpsborg kommune

Ferieklubb på kulturskolen

ØSTFOLD
FYLKESKOMMUNE

Kultur'æ

SARPSBORG 08
FOTBALLFORENING

Fargerikt og nært

SARPSBORG RØDE KORS

Vi hjelper til

METODISTKIRKEN I
NORGE, SARPSBORG
MENIGHET

Samhold, Motivasjon og
Glede

Sarpsborg kommune

Et gratis varmt måltid etter
skoletid

Tiltaket "Sunne og aktive barn" er et
tilbud om en gratis fritidsaktivitet etter
skoletid 3 dager i uka. Tiltaket fremmer
fysisk aktivitet og inkluderer et enkelt,
sunt og gratis måltid. Et tilbud om gratis
fritidstilbud til alle virker inkluderende,
men vil også bidra til sosial utjevning.
Sommerferieklubb på kulturskolen
innebærer en uke i sommerferien med
kulturaktiviteter. Sommerferieklubben vil
være de fem første dagene i skoleferien,
og barna vil få bli med på typiske
kulturskoleaktiviteter, få gratis lunsj og
besøk til byens parker og andre
fasiliteter.
Medelev-ordning ved St. Olav vgs.
Tiltaket tar sikte på å få til gode
relasjoner mellom elever, at nye
vennskapsbånd skal knyttes, at ansatte i
skole, NAV og kommunen kan bli kjent
med elevene på andre arenaer og før
problemer oppstår.
Sarpsborg 08 vil tilby forballskole i juli,
fotballtrening for 30 elever fra en skole,
og drive holdningsskapende arbeid.
Sarpsborg Røde Kors vil tilby
ferieopphold, julegaver,diverse aktiviteter
gjennom året, og bursdagsfeiring for
målgruppen og deres familier. Sarpsborg
Røde Kors ønsker å gi barnefamilier
ferie, oppfølging, godhet, trygghet,
nærhet, relasjonsbygging, sosialt og
mestring. Tiltaket skal ha barnas beste i
fokus.
Sarpsborg metodistkirke ønsker å gi
barnefamilier tilbud om sommerleir, barn
tilbud om dagstur til Tusenfryd, og tilby
andre aktiviteter i området 4 ganger i
året. Grunnet økonomi har familiene ikke
hatt mulighet til å prioritere dette og
barna opplever lite variasjon i ferier.
Kommunen ønsker å tilby et næringsrikt
og varmt måltid til barn og unge etter

Sarpsborg

173

80 000

40 000

125 000

100 000

100 000

100 000

SARPSBORG RØDE KORS

Barnas Røde Kors
(BARK)

Sarpsborg kommune

Vikingleker

skoletid på de lokale fritidsklubbene.
Dette er et tidspunkt da mange foreldre
er på jobb og målgruppen er alene
hjemme. Det er mange fordeler med å
tilby varm mat: det sosiale ved å
tilberede og spise mat sammen, lære om
andre kulturer gjennom mat (temadager),
helsebringende, ny kunnskap om mat,
tilberede og spise sunn mat m. m
Røde Kors søker om videreføring av
tiltaket "Barnas Røde Kors" som går ut
på ukentlige aktiviteter for barn og unge i
målgruppen. Fine aktiviteter i
nærområdet med fokus på naturvett.
Attraktive turer et par ganger i året. De
får nye venner, lærer seg det sosiale og
sympati for andre. Aktivitetene
organiseres av frivillige og det legges
ned ca. 500 timer til planlegging og
gjennomføring av alle aktiviteter for hele
året.
Sarpsborg kommune skal invitere 18
barn fra en skole med på et gratis
ferietilbud i en uke. Uken skal fylles med
historieformidling og sosialt samvær på
vikingmarkedet i Landeparken og
avsluttes med førpremière på "Olav den
hellige".

130 000

100 000

Skiptvedt
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

SKIPTVET
FRIVILLIGSENTRAL

Gaming for alle

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrièrene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen. Det skal være faste rutiner
for samarbeid med én eller flere aktører
som er i regelmessig, direkte kontakt
med tilskuddsordningens målgruppe
(NAV, politi, barnevern eller andre).

120 000

Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Spydeberg kommune

Kompis utstyr

SPYDEBERG RIDEKLUBB

Sommer rideleir
lavterskeltilbud

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr
for å redusere de økonomiske barrierene
for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis
eller ha svært lave kostnader for
målgruppen.
Sommerrideleiren er et lavterskel tilbud
som går over en uke i sommerferien.
Tilbudet omfatter ulike aktiviteter som
riding, jobbing i stall, stell og puss av
hest , instruksjon med proff instruktør.
Målet med tiltaket er å få med inkludert
barn og unge i målgruppen i
ferieaktiviteter.

Spydeberg
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80 000

50 000

Trøgstad
Navn på søker

Navn på tiltak

Beskrivelse av tiltak

Tilskudd

Trøgstad kommune

Home-Start
Familiekontakten
Trøgstad

Målsettingen med tiltakene er å gi
småbarns- og barnefamilier som strever i
hverdagen noen fine dager og
opplevelser sammen. Via HSF sine
tilbud kan familier reise på tur sammen,
skape fine minner og bygge videre på
disse i egen hverdag. Barn og
ungdommer kan slippe å grue seg til å
komme tilbake til skolen etter ferien, de
kan glede seg til å komme tilbake å
fortelle. Nye venner treffer hverandre og
nettverk utvides. Hverdager med mindre
stress og bekymringer for foreldre, gir
barna bedre hverdager.

150 000
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