Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022
Oversikt over innvilget tilskudd til øremerkede tiltak og til § 4-12 Sentralledd i frivillige
organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner.
Søkerorg

Navn på tiltak

Beskrivelse av tilbudet

Innvilget
2022

Tilsagn
2023

Tilsagn
2024

A-larm bruker og
pårørende
organisasjon

Fritids, - og
ferietilbud

Fast ukentlig aktivitet i syv
kommuner. Gjennom ukentlige
aktiviteter i A-larm foreldre og barn
og A-larm ung organisasjonen vil det
bli gjennomført ulike fritids- og
ferieaktiviteter i tråd med hva
målgruppen ønsker av aktiviteter i de
ulike kommunene.

500 000

500 000

400 000

ALENEFORELDREFO
RENINGEN

Ferie- og
fritidstilbud til
aleneforeldre og
deres barn

Antirasistisk Senter

JOBB X

900 000

750 000

Antirasistisk Senter

Agenda X - Sosiale
tiltak

Ferieturer og andre fritidsaktiviteter
900 000
for aleneforeldre og deres barn i hele
Norge. Totalt vil organisasjonen
gjennomføre 21
arrangementer/aktivitetspakker i
minst 15 norske kommuner, med
plass til samlet 1.625 deltakere.
JOBB X er et karrieresenter for unge. 900 000
Det er tilbud om jobb, kurs og
veiledning, temakvelder og
karriereklubb.
Deltakerne bygger nettverk, samt
lærer nyttige ferdigheter.
De sosiale tiltakene ved Agenda X har 1 000 000
som formål å gi ungdom en trygg,
inkluderende og myndiggjørende
møteplass med lav terskel for
deltakelse. Det er tilbud om åpent
hus, temakvelder, musikkstudio, ulike
arrangementer, jobbtilbud for
ungdom, jente- og guttegrupper.

0

0

Antirasistisk Senter

Agenda X - Ferier

Antirasistisk Senter søker om tilskudd 800 000
til Agenda X’ ferieaktiviteter. Dette vil
være ulike typer aktiviteter i vinter-,
påske-, sommer- og høstferien i
samarbeid med offentlige og private
instanser i Oslo og Viken.

0

0

Det vil blir gjennomført ferieleir for
barn og ungdom og egne leirer for
enslige forsørgere. Det vil være tilbud
både i sommer- og høstferien med
tilbud om varierte aktiviteter på
leiren.

500 000

400 000

Arbeiderbevegelsen Ferieklubben for
s Rus- og
Barn og Ungdom
Sosialpolitiske
Forbund (AEF)

500 000

Blå Kors Norge

Blå Kors Barnas
Stasjon

Blå Kors Barnas Stasjon er et tilbud til 54 000 000
barn og unge i aldersgruppen 0-12 år
som vokser opp i familier med
sammensatte utfordringer. Blå Kors
Barnas Stasjon tilbyr et helt spekter av
tjenester og aktiviteter. Alle
aktivitetene inngår i det overordnede
målet om å hjelpe og støtte familier i
sårbare livssituasjoner for å bidra til
trygge oppvekstsvilkår og god
utvikling for det enkelte barn.

Blå Kors Norge

Blå Kors Ferier

Blå Kors Ferier er et gratis,
6 200 000
landsdekkende ferietilbud til
barnefamilier som befinner seg i en
sårbar livssituasjon. Alle ferietilbud er
gruppebaserte og gratis for
deltakerne. Det arrangeres ferietilbud
i alle skolens ferier samt i helger
spredt gjennom hele kalenderåret.
Feriene gir mulighet for felleskap, og
aktivitetene skal gi glede, mestring og
mening

Blå Kors Norge

BKU-AHO. Blå Kors
Ung - aktivitet,
hjem, opplæring.
2022

Den Norske
Turistforening

Naturopplevelser
for livet for alle

AHO står for aktivitet, hjem,
3 350 000
opplæring. Aktivitetene varierer fra
lokasjon til lokasjon og er nettopp
basert på lokale ønsker og behov.
Prosjektet baserer seg på åpne
møteplasser med aktiviteter,
leksehjelp, måltid, temakvelder,
ferieaktiviteter m.m.
Organisasjonen tilbyr en rekke frilufts- 3 500 000
og ferieaktiviteter for målgruppa. Det
skal både tilbys gratisplasser og
tilrettelegges for deltakelse i ordinære
tilbud og arrangeres egne aktiviteter
for målgruppen med familier i skolens
ferier. Aktiviteten skal arrangeres i
store deler av landet.

DER DU BOR TELEMARK (DDB-T)

SKOLEFRI 2022 ferieopplevelser for
barnefamilier og
ungdom

Aktiviteten vil bestå av leiropphold på 900 000
forskjellige steder i Norge for
deltakere fra Skien, Porsgrunn, Siljan,
Drangedal og Bydel Gamle Oslo.
Målgruppen er barn i
lavinntektsfamilier og barn med
flerkulturell bakgrunn. 12 ungdommer
skal gis sommerjobb som
aktivitetsledere under leirene.

6 200 000

5 600 000

900 000

750 000

For Fangers
Pårørende (FFP)

Tiltak mot
utenforskap for
barn og unge som
opplever fengsling
av foreldre

FORENINGEN TIL
SKI-IDRETTENS
FREMME

Aktiv fritid for alle

FOTBALLUTVIKLING
NORGE

DIL Fotball for ALLE

FOTBALLUTVIKLING
NORGE

FUN Fotball fotball
for ALLE

Tiltaket omfatter en rekke ulike
aktiviteter for barn og unge. Gjennom
For Fangers Pårørende Ung tilbyr
organisasjonen en arena der barn og
unge kan møte andre som også
opplever fengsling av en forelder,
samt delta i ulike aktiviteter.
Hovedmålet med tiltaket er å minske
de negative konsekvensene fengsling
av et familiemedlem kan ha for barn,
unge og familier.
Aktiv fritid for alle gir barn og unge
som av ulike årsaker står i fare for å
havne i utenforskap mulighet til å
delta gratis på alle kurs og aktiviteter i
Skiforeningens regi, på lik linje med
andre. Nødvendig utstyr kan også
lånes gratis ved behov. Dette bidrar til
at alle barn og unge kan oppleve
mestring og deltakelse på viktige
sosiale arenaer i samfunnet.
Organisasjonen vil arrangere
fotballskoler i skoleferiene for barn og
unge i kommunene Drangedal, Nome,
Kviteseid, Nissedal, Kragerø, Bamble og
Skien. Fotballskolene vil bestå av
ballaktiviteter og andre leker på
fotballbane, besøk i lokale vannparker,
dyreparker og kino på storskjerm.
Fotballskolene blir gjennomført i
samarbeid mellom organisasjonen,
lokale idrettslag, kommuner og skoler i
området rundt Drangedal.
Organisasjonen skal samarbeide med
idrettslag i kommunene Drammen, Øvre
Eiker, Kongsberg, Modum, Holmestrand,
Lier og Asker om å gjennomføre
aktivitetsdager med fotballtema i alle
skolens ferier. Totalt skal det arrangeres
fem aktivitetsdager for rundt 500 barn
og unge i målgruppen. Aktiviteten skal
holdes på lokallagenes idrettsbaner og
består av ballaktivitet, utflukter, leker og
sosialt samvær.

1 900 000

1 900 000

1 400 000

2 600 000

2 200 000

1 800 000

200 000

0

0

200 000

0

0

Frelsesarmeen

ALLEMED - Inn i
aktivitet

Frelsesarmeen

Ferietilbud for
barnefamilier

IOGT i Norge

«ALLEMED – Inn i aktivitet» er et
1 900 000
prosjekt rettet mot barn og familier i
lavinntekt eller med andre
levekårsutfordringer. Tilbudet har
som mål å øke graden av deltakelse
fra barn og unge i levekårsutsatte
familier i organiserte fritidsaktiviteter.
Barn og ungdom fra levekårsutsatte
familier skal få skreddersydd bistand
og oppfølging for å komme i gang og
bli fullt integrerte i minst én
organisert fritidsaktivitet.

Prosjektet omhandler ferietilbud for
1 000 000
lavinntektsfamilier over hele landet.
Tilbudene er både i sommerferien og i
øvrige skoleferier. Tilbudene
innebærer ulike ferietilbud med
overnattinger og ulike aktiviteter.
Familiene som får et ferietilbud
rekrutteres gjennom Frelsesarmeens
lavterskeltilbud, og gjennom kontakt
med NAV, helsestasjoner og
kommunen.
Enestående familier Enestående familier er et
8 000 000
nettverksbyggende aktivitetstilbud for
voksne som ofte er alene med barna
sine. Enestående familier har 21
lokallag og skal gjennomføre over 800
helge- og ferieaktiviteter for familier
med levekårsutfordringer. Det
arrangeres turer og aktiviteter
gjennom hele året.

Jeunesses Musicales LOUD!
Norway (JM
Norway)

LOUD er et landsdekkende nettverk
200 000
av ulike musikktilbud for jenter, trans
og ikke-binære. Målet med prosjektet
er å skape en arena som motvirker
utenforskap gjennom mestring, økt
selvfølelse, samarbeid og fellesskap,
samt å lage positive og givende
musikkopplevelser for unge som
trenger det. Hovedaktiviteten i
prosjektet er gjennomføring av
nasjonal sommerleir de to første
ukene av sommerferien på Haugetun
folkehøgskole utenfor Fredrikstad. I
øvrige skoleferier tilbys LOUD!
Bandleir på lokale AKKS-avdelinger i
Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim,
Kristiansand og Bodø.

1 900 000

1 600 000

0

0

8 100 000

7 500 000

200 000

150 000

MENNESKER I
FOKUS

Fremme
innvandrerbarn og
ungdoms
inkludering i
samfunnet gjennom
økt deltagelse på
ferie- og
friluftsarenaer

MULTIKULTURELT
INITIATIV OG
RESSURSNETTVERK
(MIR)

Skritt for skritt inkludering av barn
og unge

MOT

NORGES
BANDYFORBUND

NORGES
BASKETBALLFORBU
ND

Tiltaket skal tilby gratis ferie- og
300 000
friluftsaktiviteter til ca. 350 - 400
personer i målgruppen. Det tilbys
ulike fritidsaktiviteter på samlingene
og det gis opplæring i bruk av
friluftsutstyr. i forhold til de valgte
aktiviteter. Aktivitetene gjennomføres
som gruppetilbud i 5 bydeler i Oslo
samt 5 kommuner i Viken.

Gjennom dette prosjektet vil
900 000
organisasjonen tilby
mestringsbyggende aktiviteter og
opplevelsesrike turer til barn, unge og
familier som lever står i fare for å
havne i utenforskap. Det vil være
tilbud om overnattingstur,
gruppeaktiviteter og leksehjelp.
Ungdom ansettes som
"ungdomsledere" og bidrar aktivt i
alle deler av prosjektet.
MOTs programmer i "MOT" er et verktøy for å styrke
3 500 000
livsmestring og psykisk helse og for å
skolen
motvirke utenforskap gjennom å
utvikle robust ungdom. Programmet
fokuserer på å skape inkluderende
oppvekstmiljø for barn og unge
gjennom å bidra på fokusområder
som inkludering, psykisk helse,
mobbing og livsmestring. Programmet
er utviklet gjennom mange år og har
avtaler i dag med 304 skoler i 141
kommuner/bydeler i Oslo.
Gratis camp i
Gjennomføring av gratis
400 000
skoleferien
innebandycamper i skoleferiene over
hele landet. Omfanget for hver camp
vil være tre dager i skoleferien
(høstferien, juleferien, vinterferien
eller sommerferie). I tillegg vil det
være en dag med opplæring av
instruktører pr camp.
InkluBasket 2022

Tilbud om gratis aktivitet rett etter
900 000
skoletid som arrangeres av 11
basketklubber på 35 skoler. Skal nå ut
til 1000 barn i målgruppen.

300 000

850 000

700 000

400 000

300 000

Norges KFUK-KFUM UngdomsCrew

UngdomsCrew er tilbud om jobb og
veiledning for unge mellom 17-24 år,
med fokus på læring og mestring,
ungdommene vil få tilbud om jobb på
et av "Forandringshusene" til
organisasjonen.

Norges KFUK-KFUM Forandringshusets
Ferie- og
Fritidstilbud

KFUK-KFUM Forandringshuset vil med 10 000 000
dette tiltaket tilby ferie- og
fritidstilbud for barn og unge i Oslo
(Bydel Gamle Oslo, Bydel Søndre
Nordstrand, Bydel Alna), Bergen,
Drammen, Haugesund, Karmøy,
Bærum, Stavanger, Sandefjord og
Asker. Hovedmålet er å inkludere
barn, ungdom og barnefamilier berørt
av ulike former for utenforskap i
positive ferie- og fritidstilbud som
bidrar til mestring og økt
samfunnsdeltakelse. Deltakere fra
målgruppen er selv med på å utforme
og gi innhold til aktivitetene.
FeriePULSE er et musikkprosjekt
800 000
utviklet av Norges Musikkorps
Forbund. Gjennom opplæring på
instrumenter, drill/dans og sang,
opplever barn og unge utvikling,
mestring og samhold når de utvikler
et korpsshow i helg/ferie. Deltakelse
er gratis, og det er ingen forutsetning
å kunne spille et instrument fra før.
Tiltaket gjennomføres i samarbeid
med lokale korps og kulturskoler.
Ferie for alle handler om å inkludere
40 000 000
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
kommunene for å sikre at det er
familier med størst behov som får
tilbud om ferie.

Norges Musikkorps
Forbund

FeriePULSE

Norges Røde Kors

Ferie for alle

3 800 000

3 650 000

3 000 000

10 000 000

7 950 000

800 000

550 000

Norges Røde Kors

Barnas Røde Kors En trygg plass for
mestring og glede

Barnas Røde kors er et gratis
400 000
fritidstilbud til barn i barneskolealder.
Barnas Røde Kors gir barna gode
opplevelser og minner, diverse turer,
førstehjelpskunnskap, sosiale nettverk
med jevnaldrende og møte med
trygge voksne.

350 000

300 000

Norges Røde Kors

Barnas Røde Kors
sommerleir 2022 2024

BARK er en lavterskel og gratis
200 000
møteplass og aktivitetstilbud for barn
i ulike lokalsamfunn. Hvert år
arrangeres det sommerleir for ca. 150
barn og unge fra Barnas Røde Korsavdelinger i Buskerud. Leiren er et
sted for å få nye venner, skape gode
opplevelser og mestringsmuligheter.
Gatemegling (GM), I Gatemegling lærer ungdom hvordan 400 000
konflikthåndteringsk å gjenkjenne og håndtere små og
urs for barn og unge store konflikter på en god og
konstruktivt måte, før det eskalerer.
De lærer å håndtere negative følelser
og opplever mestring. Tiltaket
fungerer godt som en
sosialiseringsarena for ungdom som
sliter med sosial nettverksbygging og
kan da havne i utenforskap.

300 000

200 000

400 000

300 000

Norges Røde Kors

Leksehjelp - En trygg I Telemark tilbyr Røde Kors ukentlig
400 000
plass for læring
leksehjelp på åtte ulike steder til
rundt 400 barn og unge. Leksehjelp er
en integreringsarena for alle
uavhengig av kultur og bakgrunn, hvor
alle har et felles mål "læring". Både
elev og leksehjelper blir del av et
felleskap hvor det knyttes nye
relasjoner og tilhørighet oppstår.

400 000

300 000

Norges Røde Kors

Fellesverket

11 000 000

8 950 000

Norges Røde Kors

Røde Kors Fellesverk er et
landsomfattende tilbud med
gratisaktiviteter på ungdomshus for
alle i alderen 13-25 år, med spesielt
fokus på å rekruttere ungdom i
sårbare livssituasjoner. Målet med
aktivitetene er å gi unge en arena for
mestring og tilhørighet.

11 000 000

Norges Røde Kors

Treffpunkt

Røde Kors skal med dette prosjektet
tilrettelegge for aktivitet der ungdom
medvirker i planlegging og
gjennomføring av egne
fritidsaktiviteter. Treffpunkt har som
mål å redusere ensomhet, psykiske
plager og utenforskap blant ungdom.

NORGES
VOLLEYBALLFORBU
ND

Volleyglede for alle

Det vil bli arrangert åpen hall i 25
700 000
klubber og hver klubb gjennomfører
åtte kvelder med åpen hall.
Ungdommene kurses på forhånd og
vil selv stå for gjennomføringen. Åpen
hall er gratis og her er det rom og
plass til alle.
Norske Kvinners Sanitetsforening
500 000
ønsker å både satse på å videreføre
Sisterhood – som er et gratis,
lavterskel tilbud for tenåringsjenter og
å tilby åpne jentetreff. Sisterhood er
et trygt sted de kan henvende seg til
når hverdagen blir altfor krevende.
Aktivitetene vil koordineres nasjonalt
og variere i omfang fra sted til sted.

NORSKE KVINNERS Fra Sisterhood til
SANITETSFORENING Neighbourhood –
mestring, mat og
tilhørighet i trygge
lokalsamfunn

Organisasjonen
Voksne for barn

«Det handler om
livet! Et tiltak for
unge som lever i
relativ fattigdom,
eller kjenner på
utenforskap"

Tiltaket er for unge fra
lavinntektsfamilier, og som opplever
utenforskap. De får mulighet til
samfunnsdeltakelse gjennom
erfaringsformidling, meningsfull
aktivitet, utvidet sosialt nettverk, og
får verktøy for å bedre kunne møte
hverdagslivets utfordringer.
Målgruppen inviteres til treff 1-2
ganger per måned, i 7 kommuner.
Ungdommene bestemmer innhold i
treffet. Ungdommene og de frivillige
inviteres til to samlinger i året, for å
jobbe med temaer som opptar dem,
og gjennomføre aktiviteter.

1 200 000

500 000

0

600 000

500 000

0

Redd Barna

6 000 000

6 000 000

5 650 000

450 000

400 000

300 000

STIFTELSEN KIRKENS Skattkammer /
BYMISJON I
Løkkis
ØSTFOLD

3 700 000

3 000 000

Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Rogaland

800 000

650 000

SOS-BARNEBYER
NORGE STIFTELSEN

Rett til lek og fritid – Prosjektet søker å skape en trygg og
inkluderende
inkluderende fritidsarena for barn i
aktiviteter
lavinntektsfamilier over hele landet.
Redd Barna tilbyr ulike kultur- natur-,
og fritidsaktiviteter, i samsvar med
barnas behov og ønsker. Tilbudet vil
se litt ulikt ut i forskjellige deler av
landet, men alle aktiviteter har et
grunnleggende mål om å bidra til
inkludering og deltakelse for barn (og
deres familier) som er berørt av
fattigdomsproblematikken. Redd
Barna samarbeider med relevante
partnere for å styrke arbeidet.
SAMMEN- skole
SAMMEN-skole er et sosialt
lavterskeltilbud for elever etter
skoletid. Gjennom ulike aktiviteter
som elevene selv bestemmer bygges
det fellesskap og samhold mellom
ungdommene.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon søker om 3 800 000
midler til Utlånssentral
(Skattkammer), Løkkis (gratis ferie- og
fritidstilbud for barn og unge og deres
familier), åpne møteplasser for barn
og unge og om deltids- og feriejobb
for ungdom. Det søkes om midler til
aktivitet i kommunene Moss,
Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og
Indre Østfold.
Utlånssentraler, møteplasser,
fritidstilbud og tilbud om
deltidsarbeid har alle som mål å legge
til rette for tilhørighet og mestring
gjennom lek og møteplasser for alle
barn, unge og deres familier i
nærmiljøet.
Ventilene helge-, og Ventilene skal arrangere helge-, og
800 000
ferietilbud
ferietilbud til målgruppen. Tilbudet er
overnattinger, mat og aktivitet som
feks bowling, volleyball, hesteridning,
vannski og snowboard. I tillegg blir det
rolige aktiviteter som grilling,
brettspill og film på storskjerm på
leirstedet. Tilbudet er åpent 37 helger
i året, sommerferien, vinterferien og
høstferien for barn og unge i alderen
6-23 år. Barn og unge fra hele landet
inviteres og organisasjonen
samarbeider med barneverntjenester,

Bufetat, NAV og
pårørendeorganisasjoner.

STIFTELSEN KIRKENS Fri Barn og Familie
BYMISJON AUSTAust-Agder og
AGDER OG
Telemark
TELEMARK

Fri Barn og familie (Fri BF) har som
2 440 000
hovedmål å forbedre levekårene for
barn av domfelte og deres familier, og
gjennom sine tilbud kunne styrke
relasjonen mellom foreldre og barn.
Det vil være tilbud om attraktive og
tilpassede aktiviteter for målgruppen,
foreldresamtaler, tilrettelegging av
samvær, tilbud om gode ferie- og
fritidsaktiviteter, med fokus på
viktigheten av deltakelse og
tilhørighet i ulike mestringsarenaer

STIFTELSEN KIRKENS FRI Barn og familie,
BYMISJON I
Følgetjenesten og
DRAMMEN
ifengsel.no

FRI Barn og familie tilbyr tjenester
rettet mot de innsattes barn og
familier. FRI Barn og familie tilbyr
oppfølging, veiledning og aktiviteter,
og bidrar til informasjon,
destigmatisering og rehabilitering
med familiens beste i fokus. Det er
tilbud om familieaktiviteter,
oppfølging av enkeltbarn og deres
pårørende, nasjonal chattetjeneste,
barne- og ungdomsgrupper og
følgetjeneste.

9 300 000

STIFTELSEN KIRKENS FRI Barn og familie
BYMISJON
VESTFOLD

Målet for FRI Barn og Familie er at
2 700 000
straffen av foreldre i så liten grad som
mulig skal ramme barn sine
oppvekstsvilkår og livskvalitet. FRI
Barn og familie skal bidra til at flere
barn av innsatte i Vestfold skal få delta
i sosiale sammenhenger som ferie- og
fritidsaktiviteter. Tiltaket inneholder
fritidsaktiviteter til barn og unge,
familieaktiviteter, pappagrupper og
foreldre- og familiesamtaler.

UNG NORGE

UngNorge ønsker å arrangere
500 000
båtturer primært for barn/unge og
familier med minoritetsbakgrunn,
under fattigdom/barnevern og
barn/unge som står i fare for
utenforskap. På båtturene blir det tatt
opp temaer som kystkultur, miljø,
forurensing av hav og sjø. På turene
vil det være bading, fisking, grilling og
leker i vannet.

Sommerglede 2022

