Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
2020

Oversikt over innvilget tilskudd til frivillige organisasjoner som
har søkt direkte til Bufdir (utenom kommunen)
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Søkerorganisasjon

Navn på tiltaket

Innvilget

4H Norge

Inkluderende deltakelse i
4H

187 500

ACTA - Barn og Unge i
Normisjon

Actas leirstøtte

250 000

A-larm bruker og pårørende
organisasjon

Barn og Foreldregrupper i
A-larm

500 000

ALENEFORELDREFORENI Ferietilbud til
NGEN
aleneforeldre Aleneforeldreforeningen
Oslo, Follo, Romerike

250 000

ALENEFORELDREFORENI Ferie- og fritidstilbud til
NGEN
aleneforeldre Aleneforeldreforeningen
Asker, Bærum og
Buskerud

150 000

ALENEFORELDREFORENI Ferietilbud til
NGEN
aleneforeldre Aleneforeldreforeningen
Sentralledd

150 000

Antirasistisk Senter

JOBB X

1 600 000

Oppsummering
Gjennom tiltaket vil søker gi økonomisk
støtte til barn og ungdom berørt av
fattigdomsproblemer for å sikre deltakelse
på like vilkår i 4H. Støtte skal gis til
deltakelse på arrangementer og til å dekke
utgifter til utstyr eller prosjekter.
Actas leirstøtte er en nasjonal støtteordning
hos «Acta – barn og unge i Normisjon»
som kan gi barn og unge mulighet til å delta
på leir selv om de ikke har råd til det. Actas
leirer inkluderer tilbud for barn, ungdom og
familier. Tilbudet er åpent for alle.
Prosjekt skal tilby ukentlig foreldregruppe,
barnegruppe og aktiviteter til
småbarnsfamilier der en eller begge
foreldrene har slitt med utfordringer til rus
og/eller psykisk helse. Midlene søkes til
prosjekter i Grimstad, Evje og Hornes,
Vennesla, Arendal, Kristiansand og
Lindesnes kommuner. Aktivitetene vil være
gratis for deltakerne.
Aleneforeldreforeningen i Oslo tilbyr tre
ferie- og aktivitetsturer i 2020 for sine
medlemmer og deres barn. Det blir felles
reise, opphold, aktiviteter og måltider på
turer til Legoland (sommer), Hunderfossen
(høst) og Norefjell (påske).
Aleneforeldreforeningen Asker, Bærum og
Buskerud vil arrangerer en rekke ferieturer
og felles kulturelle opplevelser for sine
medlemmer i 2020, blant annet påskeferie
på Blefjell og tur til sommerland i Bø. De
ønsker å skape fellesskap, glede, bygge
sosiale nettverk og forebygge utenforskap.
Aleneforeldreforeningens sentralledd
arrangerer to ferieturer, til Kristiansand og
Lillehammer, sommeren 2020. Totalt 130
barn og voksne vil få plass. Det blir besøk i
lekeparker, campingaktiviteter og flere
felles måltider. Målgruppen er aleneforeldre
og deres barn, med særlig vekt på familier
med dårlig økonomi og begrenset sosialt
nettverk.
JOBB X er et karrieresenter for unge. JOBB
X sitt overordnede mål er å forebygge
fattigdom og ledighet. Senteret jobber for at
flest mulig unge som deltar på aktiviteter
skal få jobb, stå på egne bein og få varig
tilknytning til arbeidslivet. Senteret tilbyr en
møteplass der unge kan få støtte i
jobbsøkerprosessen, bygge nettverk og økt
motivasjon. Tiltaket inneholder tilbud om
bl.a. jobbsøkerkurs, temakvelder og drop-in
tilbud på ulike steder i Oslo. Tilbudet retter
seg særlig inn mot vanskeligstilt ungdom,
minoritetsungdom, mindreårige asylsøkere
og flyktninger og unge som bor i utsatte
områder.
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Antirasistisk Senter

Åpent Hus og Jente- og
guttegrupper

1 000 000

Antirasistisk Senter

Agenda X Sommerleir og
ferier

900 000

Arbeiderbevegelsens Rusog Sosialpolitiske Forbund
(AEF)

Ferieklubben for barn og
ungdom

500 000

BAMSE B

Bamse B familieferier
2020

200 000

Blå Kors Norge

Posebyen Kulturskole

700 000

Hovedformålet med Åpent Hus er å tilby en
trygg og inkluderende møteplass med lav
terskel for deltakelse for ungdom mellom 13
og 26 år. Åpent Hus er et lavterskeltilbud
hvor ungdom kan tilbringe tid med venner
og drive med ulike aktiviteter.
Ungdommene får muligheter til å sette
agendaen, og å opparbeide seg verdifull
erfaring og nettverk som gir gode
forutsetninger for sosial mobilitet. Jente- &
guttegruppene gir mulighet for læring,
bevisstgjøring om egne styrker, og aktiv
deltagelse i egnet liv og i samfunnslivet.
Agenda X har som målsetning å tilby
målgruppen, spesielt ungdom med
flerkulturell bakgrunn, alternative kultur-,
fritids- og ferieaktiviteter som tilrettelegger
for mestring. Ungdom bidrar aktivt i både
planleggingen og gjennomføringen av
tilbudene, ungdommene fungerer blant
annet som leirledere på sommerleiren. Det
er aktiviteter i de fleste av skolens ferier og
aktivitetene består av kreative og sosiale
verksteder, fremvisninger, samlinger og
ekskursjoner.
Tiltaket innebærer et tilbud om tredagers
ferieopphold i sommerferien og høstferien
for barn, ungdom og enslige forsørgere
med barn. Eksempler på aktiviteter under
oppholdene er bading, ballspill,
krabbefiske, sang, musikk, båttur,
lesestund, teater, dans og lek, utflukter til
Inspira, Klatreparken, Vitensenteret,
Eventyrfabrikken, bowling, kino, turer i
Fredrikstadmarka og øy-vandring i
Skjebergkilen. Skal tilbys 188 barn og unge
i målgruppen for ordningen med
familiemedlemmer.
Tiltaket har som mål å gi 40 barn og 20
foreldre en ferieopplevelse i sommer- og
høstferien. Med tilbudet skal deltakerne
oppleve naturen, få nye venner og oppleve
mestring. Ferieoppholdene gjennomføres
på Kjerringøy utenfor Bodø, feriene går
over fem dager og inneholder varierte
aktiviteter for hele familien.
Posebyen Kulturskole er nasjonalt
pilotprosjekt, som er forankret i Blå Kors
Norge. Kulturskolen skal være et alternativ
til den kommunale kulturskolen og er
kostnadsfri for deltakerne. I tillegg til
undervisning i musikk, arrangeres det
elevkonserter og ulike sosiale aktiviteter
gjennom året. Tilbudet er i dag etablert i
Kristiansand kommune og rekrutterer i
tillegg fra fire omkringliggende kommuner.
Ambisjonen er å etablere tilbudet ved flere
Blå Kors-avdelinger i Norge.
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Blå Kors Norge

Blå Kors Ferie

3 000 000

Blå Kors Norge

Blå Kors Barnas Stasjon

46 000 000

Blå Kors Norge

AHO - Aktivitet, Hjem,
Opplæring.

3 100 000

BÆKKELAGETS
SPORTSKLUB/NORWAY
CUP

Norway Cup
Inkluderingstiltak 2020

234 000

De Unges Orkesterforbund

Orkester for alle

100 000

Blå Kors Ferier er et gratis landsdekkende
ferie- og fritidstilbud til
sårbare/vanskeligstilte barnefamilier.
Tiltaket er spesielt rettet mot familier hvor
fattigdom og rus/psykiatri spiller en stor
rolle i familien. Målet for 2020 er å
gjennomføre 17 «organiserte ferier» med
varighet fra 4- 6 dager. Det legger opp til
felles aktivitet og felles måltider. Feriene gir
muligheter for avslapning, aktiviteter på
dagtid, og hyggelig sosialt samvær med
spilling og lek på kveldstid.
Blå Kors Barnas Stasjon (BKBS) er et tilbud
til familier i sårbare livssituasjoner med
minst ett barn i alderen 0-12 år, samt
gravide. Barnas Stasjon ønsker gjennom
nært samarbeid med familiene å redusere
stress i foreldrerollen gjennom ny
kunnskap, støtte og veiledning. Dette skjer
gjennom samtale eller ved å være sammen
i ulike aktiviteter. Gjennom systematisk
tilbakemelding (FIT) sikres barn og
foresatte innflytelse på den hjelp familien
mottar. Tiltak som inngår i konseptet er:
Foreldreveiledning i gruppe og individuelt,
familiesamtaler, gruppetilbud, kurs og ferie
og fritidstilbud.
Tiltaket er et lokalt forankret fritids- og
aktivitetstilbud for barn og ungdom i
Ålesund, Kristiansand, Karmøy, Oslo,
Tønsberg, Hamar og Trondheim. I flere av
byene drives det daglige aktiviteter i regi av
organisasjonen. Det foregår også aktiviteter
på tvers av byene. Målgruppen er barn og
unge berørt av lavinntektsproblematikk,
psykisk helse og rus, minoritetsbakgrunn
eller andre faktorer som øker faren for
utenforskap. All aktivitet og opplæring skal
skapes og utvikles sammen med
deltagerne.
Norway Cup vil videreføre en støtteordning
hvor rundt 90 barn i lavinntektsfamilier kan
få dekket deltakeravgiften i Norway Cup
2020.
Det er mange kostnader forbundet med å
spille i orkester. Ved å subsidiere
medlemskontingenten i orkestrene, og
deltakeravgiften på våre
sommermusikkskoler, vil UNOF senke
terskelen for å delta i orkesterets aktiviteter.
Denne subsidieringen organiseres i form av
en støtteordning der den enkelte deltaker i
orkesteret eller på sommerkurset søker
UNOF sentralt.
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Den Norske Turistforening

Naturopplevelser for livet
for alle

2 000 000

DER DU BOR - GRENLAND SKOLEFRI - ferieleir
(DDB-G)
2020

260 000

EXTRA GIVERGLEDE
HALDEN

Aktiv Oppvekst i Østfold

800 000

For Fangers Pårørende
(FFP)

Barnefattigdom som
konsekvens av foreldres
fengsling.

1 700 000

FORANDRINGSFABRIKKE
N STIFTELSE

Aktiviteter som forandrer

1 100 000

Prosjektet skal gjøre medlemsforeninger i
Oslo, Stavanger og Trondheim i stand til å
tilby gratisplasser/nedsatte deltakeravgift
på ferieaktiviteter i regi av DNT for barn i
målgruppen. Gjennom kontakt med
kommunale aktører og andre frivillige
organisasjoner som er i daglig kontakt med
barna og familiene, nå ut til barn som
trenger ekstra ressurser og hjelp for å
kunne reise på ferie, blant annet ved å tilby
transport eller å kunne tilby nødvendig
utstyr gjennom utlånsordninger.
SKOLEFRI - ferieleir 2020 er et nytt tilbud
til barn, ungdom og familier med
lavinntektsfamilier om 3 dagers
ferie/aktivitetsleir på Vegårtun, i Agder, med
lek, sport, friluftsliv, bading og fellesskap.
Prosjektet gjennomføres som 2 leirer med
henholdsvis tenåringer og barn/familier der
ungdommer også trenes som ledere.
Hensikten med tiltaket er å tilby ulike
aktiviteter for barn og unge i og utenfor
målgruppen i kommunene Halden,
Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Aremark.
Aktivitetene skal gå gjennom året og i
sommerferie. I sommerferien skal det tilbys
leiropphold i tre dager for inntil 400 barn og
unge i målgruppen. Det skal også
gjennomføres rundt 20 dagaktiviteter som
turer i nærmiljøet og til steder som Skara
Sommarland, Svev trampolinepark,
Tusenfryd og Klatring på grensen.
Barn og unge som opplever fengsling i nær
familie har dårligere levekår, dårligere
økonomi og preges av en høyere forekomst
av både sosiale og psykiske problemer enn
andre barn. Hovedmålet med tiltaket er å
minske de negative konsekvensene dette
har, gjennom å fremme deltakelse i kultur-,
ferie- og fritidsaktiviteter med For Fangers
Pårørende Ung. FFP Ung en arena der
barn og unge kan møte andre som også
opplever fengsling av en forelder, samt
delta i ulike fritidsaktiviteter samt ferie- og
helgeturer. Både i Trondheim og Oslo har
man tilrettelagt lokaler med spill og utstyr til
barn og unge i ulike aldersgrupper, noe
som gir en god arena for lek, samvær og
aktiviteter med andre som opplever at mor
eller far sitter i fengsel. Tiltaket inneholder
varierte aktiviteter som blant annet teater,
bowling, kreativt verksted, juleverksted og
sommertur til Kragerø.
Målet med tiltaket er å gi unge som vokser
opp i utenforskap med dårlig råd tilgang til
ferie- og fritidsaktiviteter som sommerleir,
pikniker, juleverksted, sportslige
opplevelser ol. Ungdommene inviteres inn i
både planlegging, gjennomføring og
deltakelse sammen med andre ungdom og
trygge voksne som legger til rette for
utvikling av gode og langsiktige relasjoner.
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FORENINGEN
BLEIKVASSLIA
FJELLCAMP

Fjellcamp Bleikvasslia

100 000

Foreningen Bleikvasslia Fjellcamp skal tilby
fjellcamp to uker (2 puljer a 1 uke) over
sommerferien til 50 barn fra Hemnes,
Rana, Brønnøy, Nesna, Hattfjelldal,
Leirfjord, Alstahaug og Dønna som ikke har
nok meningsfull aktivitet å fylle sommeren
med. De skal lære seg praktiske ferdigheter
innen friluftsliv gjennom aktiviteter som
kano- og kajakkpadling, enkel
klatring/rappellering, overnatting i lavvo,
fiske, mineralleting, kulturminneleting med
metallsøkere, sørsamisk kultur og
håndverkstradisjoner, sosialt samvær.

FORENINGEN TIL SKIIDRETTENS FREMME

Aktiv fritid for alle

2 300 000

Målsettingen med prosjektet er å gi barn og
unge (og deres familie) som er rammet av
fattigdomsproblematikk et likeverdig
fritidstilbud i forhold til alle andre.
Foreningen tilbyr målgruppen kursplasser,
aktiviteter, kultur - og ferieaktiviteter
innenfor ski og friluftsliv. Det vil være ulike
tilbud innenfor alle årstidene. I tillegg er det
gratis utlån av skiutstyr slik at terskelen for
deltagelse blir enda lavere og at aktiviteten
kan utøves på egenhånd eller i andre
sosiale settinger. Foreningen samarbeider
med et nettverks av organisasjoner og
institusjoner for å nå målgruppen.
Målet med tiltaket er å gi barn av
Fotballstiftelsens 350 spillere, fordelt på 22
lag, kultur- og fritidsaktiviteter i regi av
Gatelagene lokalt. Aktivitetene vil variere
fra klubb til klubb avhengig av bla lokalt
tilbud, og vil blant annet bestå av deltakelse
på landskamper, besøk i ulike dyreparker
og opplevelsesparker, lokale
aktivitetskvelder med barna og familiene,
juleaktiviteter, hytteturer og leirer, teater og
bursdagsaktiviteter.

FOTBALLSTIFTELSEN

Flere møteplasser og
aktiviteter for
gatelagsfamilien

650 000

FOTBALLUTVIKLING
NORGE

"Fotball for alle" - Et
veldedig prosjekt fra
Fotballutvikling Norge

72 000

Frelsesarmeen

Alle Med- Inn i aktivitet

1 600 000

Det skal arrangeres fotballskoler i skolens
ferier i flere kommuner i Drammensområdet. Tiltaket i sommerferien er 3 dager
i uka, over en 6 ukers periode, totalt 18
dager. De øvrige fire fotballskolene i
vinterferie, påskeferie, høstferie og juleferie
varer i 4 dager.
«Allemed – inn i aktivitet» er et tiltak som
retter seg direkte mot barn og familier som i
dag står lengst unna fritidsaktivitet. Tiltakets
hensikt er å gi praktisk hjelp slik at foreldre
selv kan følge sine barn inn fritidsaktivitet.
Koordinator tilbyr samtaler, veiledning,
oppretter kontakt med ulike fritidstilbud, og
følger barn og foreldre til aktiviteter første
gang. Koordinator lager avtaler med trenere
om muligheter for at barnet kan prøve noen
ganger gratis, få til gode avtaler om
kontingenter og utstyr. Familiene
rekrutteres via Frelsesarmeens
lavterskeltilbud og det er samarbeid med
NAV.
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Frelsesarmeen

Ferietilbud for
barnefamilier

FØRDE INTERNASJONALE Bornas Verdsdagar Førde
FOLKEMUSIKKFESTIVAL

700 000

50 000

IOGT i Norge

IOGT i Norge Enestående familier

5 800 000

Jeunesses Musicales
Norway (JM Norway)

LOUD! Jentenes bandleir

200 000

KOM NÆRMERE

Kom Nærmere

350 000

Frelsesarmeens ferietilbud til barn og
barnefamilier har som mål å være et tilbud
som gir opplevelser, hvile, latter og
mulighet til å lade batteriene. I løpet av
2020 skal det gjennomføres fire uker
sommerferietilbud, én uke på Vestlandet,
resten er på Jeløy på Østlandet. Det vil
være tilbud om varierte aktiviteter; besøk til
fornøyelsespark, båttur, krabbefiske, tur i
skogen og grilling av pølser ved bålet.
Bornas Verdsdagar Førde er eit
lågterskeltilbod der det ikkje kostar noko å
delta. Gjennom aktiv deltaking på
verkstader og aktivitetar får borna oppleve
nye kulturuttrykk og kjenne meistring.
Gjennom å lage dekor og opptre på
Verdsscena får borna vise fram kva dei
kan. Ved å knytte så mange ulike lokale
aktørar til arrangementet håpar søkaren å
vere ein reell brubyggjar mellom folk frå
ulike nasjonalitetar og bakgrunnar.
IOGT Enestående familier skal
gjennomføre over 600 helge- og
ferieaktiviteter for familier med
levekårsutfordringer. Et mål er å styrke
nettverket rundt familier med bare en
voksen, og bidra til at de kan gjennomføre
aktiviteter de ellers ikke ville hatt økonomi
eller overskudd nok til å gjennomføre.
Tiltaket har lokale grupper i 20 kommuner.
Det samarbeides med forebyggende
tjenester i kommunene. Tilbudet virker
nettverksbyggende og gir familier i sårbare
livsfaser mulighet til å delta i helge- og
fritidsaktiviteter uten at det virker
stigmatiserende.
LOUD! er et sosialt og musikalsk prosjekt
som jobber for å bygge selvtillit, samhold
og musikkinteresse hos unge jenter fra hele
landet. Det vil bli arrangert sommerleir hvor
deltakerne får prøve seg på̊ alle
bandinstrumenter, skrive låter, øve
sammen, opptre og spille inn demo. I tillegg
vil det bli arrangert en serie
helgeworkshops med fokus på elektronisk
musikkproduksjon.
Gjennom prosjektet ønsker man å bidra til
mestring, motivasjon og økt selvfølelse
gjennom bruk av musikk/kultur som
virkemiddel, bidra til positive opplevelser og
gruppetilhørighet/sosiale relasjoner og
bidra til at ungdommer gis en stemme i
forhold til beslutningsprosesser. Tilbudet
gis til ungdommer i Bergen, Oslo og Skien.
Det tilbys sosiale åpne møteplasser i form
av musikkcafe, musikkverksted og
lignende.
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KRISTENT
INTERKULTURELT
ARBEID

SOMMERFERIE VED
SJØEN

300 000

MENNESKER I FOKUS

Fremme innvandrerbarn
og ungdoms integrering
og inkludering i
samfunnet gjennom
deltagelse på
friluftsarenaer

378 000

Miljøagentene

Oppdrag inkludering

30 000

MOT

MOT i skolen

MULTIKULTURELT
INITIATIV OG
RESSURSNETTVERK
(MIR)

Skritt for skritt - styrking
av fattige barnefamilier

400 000

NORGES
BANDYFORBUND

Gratis innebandycamp i
skoleferier

375 000

3 500 000

"Sommerleir ved sjøen" er en sommerleir
som KIA arrangerer på 3 steder, regionene
Sør, Rogaland og Bjørgvin. I tillegg til å
kunne få være med på en leir, spekket med
opplevelser, som de selv ikke ville hatt
økonomi til, bidrar også KIA til at det
knyttes bånd på tvers av religion, kultur og
språk.
Hovedmålet med tiltaket er å gi barn og
unge med innvandrerbakgrunn som vokser
opp i familier med lav inntekt gode ferie- og
friluftsopplevelser, fremme deres
sosialisering, øke deres mestringsfølelse,
og ikke minst gi dem kunnskap og erfaring
med bruk av norsk friluftsliv og natur. Det vil
være tilbud om gratis friluftsaktiviteter
kombinert med opplæring i friluftsliv.
Aktivitetene vil være turgåing, fjellturer,
fjellklatring, fisketurer, kanotur m.m.
Tiltaket skal gjøre det lettere for
lavinntektsfamilier å delta på sentrale
arrangementer i Miljøagentene, gjennom å
redusere deltakerkontingent og dekke
reisekostnader. Fondet skal styres fra
sentralleddet i organisasjonen, og det kan
søkes via lokallagene.
Målsettingen med tiltaket er å videreføre og
forsterke MOTs programmer i skolen. MOT
har per i dag avtaler med ca. 100
kommuner og ca. 280 skoler i Norge, og i
overkant av 67 500 ungdommer har MOTs
program på skolen. MOTs programmer er
helhetlige og forebyggende tiltak som har
vært i bruk i norske skoler siden 1997, med
gode resultater. MOT er et verktøy for å
oppnå livsmestring, motvirke utenforskap
og styrke god psykisk helse gjennom å
utvikle lokalsamfunn der alle blir inkludert.
MOT bidrar til å inkludere barn og unge
gjennom helhetlig forebyggende arbeid i
skolen, med mål om å forhindre
marginalisering og å styrke det sosiale
sikkerhetsnettet for barn og ungdom.
Gjennom prosjektet vil barnefamilier i Oslo,
Kristiansand, Bodø, Fredrikstad og
Romerike få delta i mestringsbyggende
aktiviteter og lærerike turer. De vil få tilgang
til å låne utstyr slik at de enkelt vil kunne
dra på lignende turer selv i fremtiden.
Samtidig vil barna få erfaring med
aktiviteter som er populære i
jevnaldergruppen, slik som bowling og
badeland. Barn, ungdom og voksne vil
medvirke i planlegging og gjennomføring av
aktivitetene.
Norges Bandyforbund ønsker å tilby gratis
innebandycamp tre dager i skolens høst, vinter, - og sommerferie til barn og unge i
målgruppen. Det vil også i etterkant tilbys
gratis nybegynnerkurs i fem uker til de som
ønsker det, med utlån av utstyr til
deltagerne.
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NORGES
BASKETBALLFORBUND

Inklu-Basket – inkludering
av barn som ikke er en
del av norsk idrett

NORGES
DANSEFORBUND

Alle Med 2020

100 000

NORGES JUDOFORBUND

Søkbart regionsfond for
inkludering

100 000

Norges KFUK-KFUM

Forandringshuset Ferieog helgetilbud

5 000 000

KFUK-KFUM Forandringshuset vil med
dette tiltaket tilby et ferie- og helgetilbud for
barn og unge i Oslo (Bydel Gamle Oslo og
Bydel Søndre Nordstrand), Bergen (Bydel
Laksevåg), Drammen, Haugesund og
Karmøy (Kopervik). Deltakere fra
målgruppen er selv er med på å utforme og
gi innhold til aktivitetene. Det legges opp til
aktivitet i 6 ferieuker og minimum 20
helgedager på hver lokasjon i 2020/2021.
Deltagere fra målgruppen er selv er med på
å utforme og gi innhold til aktivitetene.

Norges KFUK-KFUM

KFUK-KFUM
Deltakerfond 2020

150 000

Tiltaket er et deltakerfond for alle som
ønsker å delta i aktiviteter i regi av Norges
KFUK-KFUM. Deltakerfondet skal dekke
deltakeravgift, deltakelse på leirer og utstyr.

500 000

FeriePULSE er lavterskel ferietilbud fra
NMF i Oslo, Bergen, Molde og Skien. Barn
og unge i alderen 7-18 år, med og uten
korpsbakgrunn, blir invitert til en ferieuke
fylt med musikk, læring, mestring,
tilhørighet og trivsel. Alle kan være med,
men retter seg spesielt mot familier som
lever under vedvarende lavinntekt eller har
språklig minoritetsbakgrunn. Tilbudet vil, i
tillegg til daglig musikk- og danseopplæring,
omfatte hjelp med transport, måltider og en
avslutningskonsert for hele familien. Alle får
mulighet til å begynne i sitt lokale korps
eller annen kulturaktivitet, slik at de starter
med en ukentlig aktivitet.

Norges Musikkorps Forbund FeirePULSE

1 100 000

Tilbud om en times gratis basketballtrening
i uken for barn og unge mellom 6 og 13 år
fra skoler med høy andel av
lavinntektsfamilier. Aktiviteten finner sted
rett etter skolen fra september til mai.
Matservering for de som ikke deltar på
SFO. De elevene som ønsker å fortsette
med basket blir innlemmet i
basketballklubben på de ordinære lagene.
Det gjøres avtaler mellom familie,
kommunen og basketballklubben angående
medlemskontingent. Målet er å inkludere
barn i basketballklubber som ikke er en del
av norsk idrett.
Norges Danseforbund ønsker å gi støtte til
klubber som ønsker økonomisk bistand for
sine medlemmer til deltagelse i
konkurranser, reise ifm. konkurranser, diett,
og utstyr til trening.
Tiltaket er opprettelse av et fond for
inkludering, som skal bidra til deltakelse på
aktiviteter og utstyr til barn og ungdom fra
lavinntektshjem. Lokalklubber og foreldre
kan søke om utstyr eller støtte til deltakelse
på treninger, turer, konkurranser og sosiale
aktiviteter. Tilskudd vil fordeles lokalt av
hver region, tuftet på frivillig arbeid.
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Norges Musikkorps Forbund Sommerkursfond

180 000

Norges Røde Kors

Sommerleir for ungdom
2020

300 000

Norges Røde Kors

Turist i eget land og fylke

200 000

Norges Røde Kors

Barnas Røde Kors

130 000

Norges Røde Kors

Leksehjelp

150 000

Norges Musikkorps Forbunds skal med
sommerkursfondet bidra til at barn og unge
fra målgruppen får anledning til å delta på
sommerkurs på lik linje med øvrige
medlemmer ved å dekke deltakeravgiften
for dem. Tilbudet er landsdekkende,
korpsene søker på vegne av medlemmene
og medlemmene betaler en symbolsk
egenandel.
Sommerleir for ungdom er et organisert
ferietilbud for 35 ungdom i Akershus i
alderen 13-17 år, som lever i økonomisk
og/eller sosialt sårbare livssituasjoner og
som ikke har tilbud i sommerferien.
Gjennom varierte aktiviteter, sosialt
samvær. og gode opplevelser, ønsker man
å gi ungdom mulighet til å utvikle sosiale
ferdigheter, mestringsevne, og vennskap
på tvers av sosial, kulturell og annen
bakgrunn. Sommerleir for ungdom skal
også være et sted der ungdommene har
det gøy, blir kjent med nye jevnaldrende,
lærer noe nytt og opplever inkluderende og
trygge fellesskap. Sommerleiren holdes på
Heia Merket i Valdres fra 3. - 8. august
2020. Akershus Røde Kors vil gjennomføre
sommerleiren ved hjelp av ca. 15 frivillige
og én koordinator.
Hovedmålsettingen er å gi flere barn og
familier i målgruppen en hyggelig
ferieopplevelse. En målsetting er også at
deltakerne skal få muligheten til å etablere
nye nettverk gjennom å bli kjent med andre
som er med på turen, enten det er frivillige
fra Røde Kors eller andre deltakere. Det vil
være tilbud om weekendturer, dagsturer,
kinoopplevelser, teateropplevelser og andre
opplevelser som gjennomføres i
skoleferiene eller andre helger gjennom
året.
Barnas Røde Kors er et gratis fritidstilbud til
alle barn i alderen 6-12 år et tilbud som gir
barna gode opplevelser, gode minner,
turer, førstehjelpskunnskap og sosiale
nettverk med jevnaldrende. BARK er for
alle, men tilrettelagt på en måte som bidrar
til at alle barn har mulighet til å være med,
uavhengig av økonomiske ressurser i
familien.
Leksehjelp er et ukentlig tilbud til barn og
unge som skal bidra til at de står sterkere i
møte med videre skolegang eller
jobbmarkedet. Gjennom aktiviteten ønsker
organisasjonen å bidra til bedre
skoleresultater, gi en sosial møteplass til
barn og unge, forebygge frafall fra skolen,
bidra til positive holdninger til læring og tilby
læring med bistand fra trygge voksne.
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Norges Røde Kors

Røde Kors Ferie for alle
2020

33 878 400

Norges Røde Kors

Gratis ferie for
ungdommer 13 - 16 år

300 000

NORGES SEILFORBUND

Sommerskole 2020

100 000

Norsk Luthersk
Misjonssamband Ung

Leir- og
arrangementsstøtte

100 000

NORSKE KVINNERS
SANITETSFORENING

Sisterhood i Sanitetens
hus

350 000

ORGANISASJONEN
ATROP STØTTE
&ETTERVERNSENTER

Hjerterom

400 000

Ferie for alle handler om å inkludere barn i
lavinntektsfamilier, dempe konsekvensen
av det å vokse opp i fattigdom og gi
barnefamilier som ellers ikke har råd til å
reise på ferie mulighet til å oppleve gode
ferieminner sammen med hele familien.
Tilbudet er landsomfattende og arrangeres i
alle skolens ferier. Familier fra alle landets
kommuner har mulighet til å søke om ferie.
Røde Kors samarbeider med ansatte i
kommunen for å sikre at det er familier med
størst behov som får tilbud om ferie.
Et gratis ferietilbud til ungdommer i
sommerferien. Målgruppen er ungdommer
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. Målet er å bidra til
at ungdommene får komme seg bort fra en
utfordrende hverdag og få positive
opplevelser. Det vil være tilbud om gratis
ferie for 40 ungdommer i en uke, ferien vil
være på Sæby fritidssenter i Danmark. Det
rekrutteres ungdommer fra alle
kommunene i Trøndelag
Norges Seilforbund vil gi gratisplasser til
sommerseilskole til barn av familier som
ikke har råd til å være med på aktiviteten.
Kursene arrangeres av seilforeninger, varer
i en uke og innebærer lek på og ved vannet
- krabbefiske, båtturer, seiling med
seiljoller, seilbåter og seilbrett, øyturer,
samling av plast i vannkanten.
NLM ung søker om midler til å kunne gi
barn og unge med vanskeligstilt økonomisk
bakgrunn mulighet til å delta på leirer og
andre arrangementer. De ønsker å tilby
dekket deltakeravgift og reise for barn og
unge i målgruppen, samt eventuell
familie/tolk/assistanse.
N.K.S. søker om midler til nasjonal
koordinering av videreutvikling og utvidelse
av Sisterhoodprosjekter, slik at tilbudet skal
nå ut til jenter over hele landet. Målet med
tiltaket er at jenter i målgruppen kan
etablere nye nettverk, skape
vennskapsrelasjoner, utvikle positiv
selvfølelse og mestring ved å delta på nye
arenaer ledet av trygge voksne lokalt.
Formål med tiltaket er å gå barn, ungdom
og deres familie gode fritids- og ferie
opplevelser. Tiltaket inneholder varierte
aktiviteter, blant annet ferie- og helgeturer i
skolens ferier, dagsturer og faste aktiviteter
en gang i måneden og påske- og
juleverksted. Foreningen samarbeider med
flere kommuner i Agder om rekruttering av
målgruppen.
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Redd Barna

Rett på lek og fritid.
Inkluderende aktiviteter.

3 700 000

SCENEVERFTET

Sceneverftet

200 000

Skjærgårds LIVE

Festival for alle

40 000

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I DRAMMEN

FRI - barn og familie,
følgetjenesten og
ifengsel.no

9 200 000

Tiltaket skal bidra til at barn og unge i
familier som er berørt av
fattigdomsproblematikk skal bli inkludert i
aktiviteter på fritiden. Det skal tilbys sosiale
aktiviteter i regi av tiltaket rundt omkring i
landet, som turer og arrangementer.
Dessuten skal frivillige hjelpe barn fra
målgruppen i gang med jevnlige,
organiserte fritidsaktiviteter. Det legges opp
til tett samarbeid med familiene og
kommunen.
Sceneverftet skal produsere "Musikalen i
Vågan". Ungdommer kan melde seg på en
eller flere av oppgavene som hører til
produksjonen (sceneaktør, orkester,
sceneteknisk, kostymegruppe, kulisser,
hår/sminke, administrasjon) og vil få
kursing og veiledning. Aktiviteten starter
opp på høsten og ender i forestillinger i
Lofoten kulturhus hver vår. Ungdommene
får utvikle ferdigheter i sceneproduksjon og
får muligheten til å lære et håndverk som
kan gi en inngangsbillett til arbeidslivet,
knytte nye kontakter med voksne og andre
ungdommer og være en del av et kreativt
miljø. Sceneverftet ønsker at "Musikalen i
Vågan" skal være et lavterskeltilbud i
samarbeid med skole, familieenheten, NAV
og lokale aktør.
Tiltaket innebærer at barn og unge fra
lavinntektsfamilier i aldersgruppen 6-25 år
skal få delta på festivaler og leirer på lik
linje med andre. Her får de oppleve musikk,
kultur, lek, friluftsliv og aktiviteter i rammen
av trygge, rusfrie festivaler. Tiltaket gjelder
deltakelse på nasjonale arrangementer
arrangert av Skjærgårds LIVE sentralt og
lokale arrangementer som lokallag står
ansvarlig for, i hele landet, hele året.
FRI (barn og familie) ønsker å gi barn av
innsatte og barn av deltakere tilknyttet
avdelingen god støtte, heve barns
kunnskap om fengsel, og hvordan håndtere
foreldrenes soning/behandling/ettervern for
å gi gode verktøy som bidrar til å dempe
barns bekymring og usikkerhet. Det legges
til rette for kontakt og relasjonsarbeid med
familiene der relasjonen er til barnets beste,
tilrettelegge for kontakt og samvær der
dette er til barnets beste, tilby felles
aktiviteter, veiledning og samtaler. Tiltaket
inneholder blant annet varierte
familieaktiviteter og familieturer, chattjeneste for barn, foreldre- og
familiesamtaler, følgetjeneste m.m.
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STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON I DRAMMEN

Camp Killingen

600 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Aktivitet og mestring

500 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Rogaland

Kirkens Bymisjon,
Ventilene

800 000

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON VESTFOLD

FRI Barn og Familie

2 208 500

Tiltaket skal gi ca. 175 barn og unge et fem
dagers opphold på feriestedet Killingen i
skolens sommerferie i 2020. Camp
Killingen skal bidra til å skape gode leir, og sommerferieopplevelser for barn og
unge, uavhengig av foreldrenes
økonomiske situasjon. Et opphold på Camp
Killingen skal gi alle barn og unge trygge og
gode opplevelser. Aktiviteter vil være
seiling, padling, roing, sjøvett, økt mestring
i vann, svømmetrening, overnatting i lavvo
m.m.
Tiltaket "Aktivitet og mestring" skal bli et
tilbud til inntil 30 ungdommer i alderen 1523 år som står i fare for, eller som allerede
har havnet utenfor skole eller arbeidsliv, og
som trenger et alternativt aktivitetstilbud.
Aktiviteten skal ha base på Møtestedet i
Haugesund, og rekruttere deltakere fra
omkringliggende kommuner. Aktiviteten vil
foregå både på dagtid 2-3 dager i uken,
samt i helger og ferier. Arrangøren vil finne
arenaer der ungdommene kan få sosial
erfaring og mestringsopplevelser både som
frivillige og med lønnet arbeid, både innad i
egen organisasjon og hos
samarbeidspartnere.
Ventilene skal motvirke og dempe de
negative konsekvensene av fattigdom og
utenforskap blant barn og ungdom, og å
forebygge at sosial ulikhet går i arv, ved å
tilby helge - og ferietilbud over 30 helger i
året og i skoleferier, arbeidstrening på
Ventilene Viste Strandhotell og trening i
arbeidslignende situasjoner, tilby
regelmessige leksegrupper, arrangere
ukentlige fritidstilbud for hele familien med
tema og aktiviteter.
Målet for FRI Barn og Familie er at straffen
av foreldre i så liten grad som mulig skal
ramme barn sine oppvekstsvilkår og
livskvalitet. Tilbudet tilrettelegge for at barn
av innsatte og straffedømte kan delta i
fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.
Straffedømte informeres om hva de selv
kan gjøre for å ivareta en god relasjon til
sine barn og pårørende mens de selv er i
straffegjennomføring og etterpå.
Det tilrettelegge for at barn og pårørende
av straffedømte i Vestfold skal kunne
ivareta en så god kontakt som mulig med
sin straffedømte mor eller far innenfor de
rammer kriminalomsorgen setter. Det
tilrettelegges for at barn kan delta sammen
med sine foreldre ved Fritidshuset i
Tønsberg, det er tilbud om varierte
fritidsaktiviteter. Det er tilbud om
pappakurs, mammakurs, foreldre- og
familiesamtaler og tilrettelagt samvær.
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STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON VESTFOLD

Fritidshuset Vestfold

6 600 000

Fritidshuset skal bidra til at barn og unge i
målgruppen blir inkludert og gis mulighet til
å delta i ferie- og fritidsaktiviteter de ellers
ikke har mulighet til. Tilbudet er åpnet 4
dager i uken i Tønsberg, 2 dager i uken i
Sandefjord og 1 dag i uken i Holmestrand.
På disse aktivitetene spiser barn, og deres
foreldre, middag sammen og
deltar/gjennomfører ulike aktiviteter. I tillegg
arrangerer Fritidshusene søndagsturer,
tilbyr ulike aktiviteter i ferier, gjennomfører
julearrangement m.m.

STIFTELSEN KIRKENS
BYMISJON VESTFOLD

Skattkammeret Vestfold

600 000

Skattekammeret skal kunne informere,
veilede og tilrettelegge for at barn og unge
skal få muligheten til å delta i minst en
fritidsaktivitet jevnlig. Tiltaket skal tilby
gratis sports- og fritidsutstyr til hele familier.
Det er innvilget midler til etablering av
utlånssentral i Horten.

STIFTELSEN
SKJÆRGÅRDSGOSPEL

Skjærgårds for alle

150 000

TAMIL SANGAM I NORGE

Musikkverksted for barn
og undom - flerkulturell

140 000

Ung Kirkesang

Sommerleir for alle 2020

150 000

UNG NORGE

Like muligheter for alle
barn 2020

500 000

"Skjærgårds for alle" skal gi barn og
ungdom berørt av fattigdomsproblemer
mulighet til å delta på Skjærgårdsgospels
festivaler på lik linje med sine venner.
Målgruppen er barn og unge i alderen 7-25,
uavhengig av bakgrunn.
Tiltaket er et musikkverksted for barn og
ungdom fra ulike nasjonaliteter. De skal
opprettes flere band som skal ha øvinger
på senteret 1 gang i uken fra mars til
november. Det skal også arrangeres
konserter og konkurranser med bandene
som er åpent for publikum. Hensikten er å
fusjonere musikk fra flere verdensdeler.
Aktiviteten skal være gratis bortsett fra
medlemsavgift.
Ung kirkesang søker om midlar til dekking
av reise og opphald ved 3 sommerleirarrangement (ei veke) i regi av Ung
kirkesang for ca 75 deltakarar som elles
ikkje hadde vore med på grunn av
økonomiske årsaker.
Tiltaket består av ulike kostnadsfrie
lavterskel aktiviteter for barn og ungdom
som er i barnevernstiltak, enslige
mindreårige asylsøkere, samt barn, unge
og familier som lever under
fattigdomsgrensen. Aktivitetene består av
ferietilbud som båtturer og strandrydding,
UngShop og ungdomscafé. I
sommerhalvåret vil hovedaktivitetene være
med båt og sjø. Ferietilbud sommer, høst,
vinter og påske vil ha aktiviteter i forhold til
årstidene. Cafétilbudet er en helårsaktivitet.
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WAYBACK BERGEN Wayback Bergen ferie- og
STIFTELSEN LIVET ETTER fritidsaktiviteter for barn
SONING
av straffedømte

400 000

Wayback vil motvirke marginalisering av
barn og unge som rammes av fattigdom på
grunn av foreldrenes fengsling. Barn og
unge, og deres familier, blir i dette tiltaket
invitert med på aktiviteter som familiedag
annenhver uke (svømming, klatrepark,
kino, aking), vinterferie til Voss, påskeferie i
Myrkdalen, sommerleir på Herdla en uke i
sommerferien, høstferie på Voss og diverse
aktiviteter i juleferien.
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