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Søkerorganisasjon Navn på tiltaket Innvilget  Oppsummering 

ALENEFORELDREFORENINGEN Ferietilbud til 
aleneforeldre - AFFO 
Oslo, Follo, Romerike 

280 000 Aleneforeldreforeningen i Oslo tilbyr vil 
arrangere fire ferie- og aktivitetsturer av tre-fire 
dagers varighet for sine medlemmer og deres 
barn. Det blir felles reise, opphold, aktiviteter og 
bespisning på turer til Legoland (sommer), 
Kristiansand Feriesenter (sommer), Tivoli i 
København (høst) og Norefjell (vinter). Totalt 
skal 100 barn og unge i målgruppen får et tilbud 
gjennom dette tiltaket. 

ALENEFORELDREFORENINGEN Ferietilbud til 
aleneforeldre - AFFO 
Bergen og omegn 

170 000 Målet med tiltaket er å tilby barn, unge og 
familier som er medlemmer i foreningen og 
berørt av fattigdom, mulighet for å delta på 
ferieturer i sommerferien og vinterferien. Totalt 
skal Aleneforeldreforeningen i Bergen og omegn 
tilby fire ferieturer, en til Kristiansand 
(sommer), Kinsarvik (sommer) og to turer til 
Solvhovden Kvamskogen (vinter). Reise, 
opphold, mat og aktiviteter dekkes for alle 
deltakere. 

ALENEFORELDREFORENINGEN Ferietilbud til 
aleneforeldre - AFFO 
Sentralt 

180 000 Aleneforeldreforeningens sentralledd 
arrangerer to ferieturer til Kristiansand 
sommeren 2021. Totalt 174 barn og voksne vil 
få plass. Det blir besøk i dyreparken, felles 
aktiviteter og felles måltider. Målgruppen er 
aleneforeldre og deres barn, med særlig vekt på 
å inkludere familier med dårlig økonomi og 
begrenset sosialt nettverk. 

ALENEFORELDREFORENINGEN Ferietilbud til 
aleneforeldre - AFFO 
Trøndelag 

120 000 Målet med tiltaket er å tilby barn, unge og 
familier som er medlemmer i foreningen og 
berørt av fattigdom, mulighet for å delta på 
ferieturer i sommerferien og høstferien. Totalt 
skal Aleneforeldreforeningen i Trøndelag tilby 
to ferieturer, en til Vestby/Tusenfryd (sommer) 
og en til Åre (høst). Reise, opphold, mat og 
aktiviteter dekkes for alle deltakere. 

ALENEFORELDREFORENINGEN Ferietilbud til 
aleneforeldre - AFFO 
Asker, Bærum og 
Buskerud 

250 000 Målet med tiltaket er å tilby barn, unge og 
familier som er medlemmer i foreningen og 
berørt av fattigdom, mulighet for å delta på 
ferieturer i sommerferien og høstferien. Totalt 
skal Aleneforeldreforeningen i Asker, Bærum og 
Buskerud tilby tre ferieturer, en til Langedrag 
(påske), Sommarland i Bø (sommer), Foldvik 
Familiepark (sommer), Hunderfossen (høst) og 
Tivoli i København (jul). I tillegg ønsker de å tilby 
gratis felles inngang på kino og teater, med et 
måltid.  



Antirasistisk Senter JOBB X karrieresenter 
for unge 

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

Antirasistisk Senter Agenda X' Sosiale tiltak 1 200 000 Agenda X’ sosiale tiltak tilbyr lavterskel 
møteplasser for ungdom som vokser opp i et 
flerkulturelt miljø. Tilbudet omfatter ulike typer 
faste aktiviteter, arrangementer og prosjekter, 
deriblant en åpen møteplass (Åpent Hus), jente- 
og guttegrupper, temasamlinger og verksteder, 
ulike kunst- og kulturaktiviteter og faste 
samarbeidsprosjekter med offentlige og private 
aktører.  

Antirasistisk Senter Agenda X Ferier 1 100 000 Agenda X har som målsetning å tilby ungdom 
ferieopplevelser uavhengig av familienes 
sosioøkonomiske situasjon. Tilbudet skal gi 
ungdom alternative kultur-, fritids- og 
ferieaktiviteter som tilrettelegger for mestring. 
Ungdom bidrar aktivt i både planleggingen og 
gjennomføringen av tilbudene, ungdommene 
fungerer også 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. Det samarbeides med ulike 
frivillige organisasjoner og forebyggende 
tjenester i kommunene vedrørende rekruttering 
av målgruppen.  

Arbeiderbevegelsens Rus- og 
Sosialpolitiske Forbund (AEF) 

Ferieklubben for barn 
og ungdom 

750 000 Tiltaket innebærer å gi barn, ungdommer og 
enslige forsørgere tilbud om en ukes 
leiropphold i sommerferien og/eller høstferien. 
Det vil arrangeres flere leirer for ungdommer, 
barn og familier. Sommerferien går fra mandag 
til søndag og høstferien går fra mandag til 
torsdag. Lek og moro, sol, bading og utflukter 
står på programmene gjennom ukene. 



BAMSE B Bamse B familieferier 
2021 

320 000 Tiltaket har som mål å gi 40 barn og 20 foreldre 
en ferieopplevelse i sommer- og høstferien. 
Med tilbudet ønsker man å gi ønske deltakerne 
skal 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. 

BARNAS ØY Mestring, opplevelse 
og ferie 2021 

500 000 Barnas øy ønsker å kunne tilby et vesentlig 
antall utsatte barn, unge og deres familier 
ukesopphold i skjærgården gjennom sommer og 
ferie 2021. Aktiviteter som fisketurer, 
aktivitetsturer, kokkekurs og ulike opplevelser. 
For de fra 12-18 vil de etter endt sommerkurs 
"kadettskolen" kunne få lønnet sommerjobb i 1 
- 3 uker. 

Blå Kors Norge AHO, Aktivitet, hjem, 
opplæring. 2021-2022 

3 200 000 Tiltaket er et fritids-og aktivitetstibud for barn 
og ungdom i Ålesund, Kristiansand, Karmøy, 
Oslo, Tønsberg og Mandal. Felles for alle 
tiltakene er åpne tilbud med mat, samvær og 
leksehjelp.  Det er også tilbud i helger og ferier 
med blant annet aktiviteter som tur til 
badeland, trampolinepark, bowling, kino eller 
turer og utflukter.   

Blå Kors Norge Blå Kors Ferier 6 100 000 Blå Kors Ferier er et gratis landsdekkende ferie- 
og fritidstilbud til sårbare/vanskeligstilte 
barnefamilier.  Målet for 2021 er å gjennomføre 
23 organiserte ferier med varighet fra 3- 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 Norge Blå Kors Barnas Stasjon 50 000 000 Blå Kors Barnas Stasjon (BKBS) er et tilbud til 
familier i sårbare livssituasjoner med minst ett 
barn i alderen 0-12 år, samt gravide. 
Hovedmålet med aktivitetene er å sikre barn en 
god utvikling og styrke foreldrene gjennom å 
arbeide langsiktig med omsorgskompetanse. I 
aktivitetstilbudene arbeides det for å skape 
trygge relasjoner mellom de ansatte og 
familiene for å legge til rette for gode 
endringsprosesser gjennom aktivitet. Gjennom 
systematisk tilbakemelding (FIT) sikres barn og 
foresatte innflytelse på den hjelp familien og 
familiemedlemmene mottar. 
Aktivitetene/tjenestetilbudet er som følgende: 
Miljøterapeutisk familiegrupper, 
miljøterapeutisk barnegrupper, 
nettverksgrupper, tilbud i ferier og i helger, 
individuell oppfølging og kurs. 



CATALYSTS Catalysts 
mentorprogram 

700 000 Catalysts skal gjennomføre mentorprogram for 
150 flerkulturelle ungdommer i Oslo, Bærum, 
Asker, Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg, 
Sandefjord, Kristiansund, Stavanger, Drammen 
og Skien. Programmet går over 6 måneder og 
kobler unge med frivillige voksne i et strukturert 
program. Målet er å styrke selvfølelse og sosial 
kapital for 30 innvandret ungdom med 
flerkulturell bakgrunn i mentorrelasjoner og på 
alternative mestringsarenaer for å bedre 
fullføringsraten i videregående skole og 
reduksjon av barnefattigdom.  

De Unges Orkesterforbund Orkester for alle og 
Orkester for Oslo 

200 000 Prosjektet har som mål å gjøre den økonomiske 
barrieren mindre for barn og unge fra 
lavinntektsfamilier til å delta i samspill og 
orkestre, slik at de kan utvikle sine musikalske 
ferdigheter. Prosjektet "Orkester for alle" skal 
subsidiere deltakeravgiften på nasjonale 
sommermusikkskoler. 

Den Norske Turistforening Naturopplevelser for 
livet for alle 

3 200 000 Naturopplevelser for livet for alle vil gi barn og 
unge i målgruppen som ikke har mulighet til å 
delta i ferietilbud gode friluftsopplevelser med 
mening, mestring og sosialt fellesskap. 
Prosjektet gjør at utvalgte medlemsforeninger 
(Sør, Drammen, Oslo, Trondheim, Stavanger, og 
Asker) kan tilby gratisplasser/nedsatte 
deltakeravgift på ferieaktiviteter i regi av DNT, 
som for eksempel ferieaktiviteter med Barnas 
Turlag, ferieleir/hytteturer, BaseCamp, og 
NewtonCamp. Deltakerne får også tilbud om 
transport eller nødvendig utstyr gjennom 
utlånsordninger. 

DER DU BOR - TELEMARK 
(DDB-T) 

SKOLEFRI 
Sommer/Høst 2021 

700 000 SKOLEFRI - Sommer/Høst 2021 er et tilbud til 
barn, ungdom og familier med 
lavinntektsutfordringer om 4 dagers 
ferie/aktivitetsleir med lek, sport, friluftsliv, 
bading og fellesskap i trygge omgivelser. 
Prosjektet gjennomføres med inntil 5 leirer for 
skolebarn/ungdom/familier som deltar som 
egne "kohorter" med separate boenheter for å 
møte eventuelle smittevernregler. I tillegg 
trenes ungdom som aktivitetsledere. 

Det Norske Misjonsselskaps 
Barne- og 
Ungdomsorganisasjon 

Deltakerstøtte på leir 100 000 Tiltaket skal gi mulighet til å dra på leir for flest 
mulig barn og ungdom. Familiens økonomi skal 
ikke være en hindring. Foresatte skal kunne 
søke om støtte til leiravgiften. Ordningen 
gjelder for alle barn og unge som vil reise på 
NMSU sine leirer i hele landet, inkludert 
familieleirer. 



EXTRA GIVERGLEDE HALDEN Aktiv Oppvekst i 
Østfold 

800 000 Hensikten med tiltaket er å tilby sommerleir for 
barn og unge i målgruppen i kommunene 
Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og 
Aremark. For å skape inkludering, inviteres også 
ungdom utenfor målgruppen til å delta på 
tiltaket. Det skal totalt tilbys 8 leirer i løpet av 
sommerferien 2021, med 50 deltakere på hver 
leir. Leiroppholdene skal foregå på Troll Aktiv i 
Evje. En gruppe ungdommer fra målgruppen vil 
involveres i planlegging og gjennomføring av 
leirene. Eksempler på aktiviteter vil være 
rafting, paintball/SUP, klatrepark og sosiale 
aktiviteter i gruppen, samt felles måltider. 

EXTRA GIVERGLEDE HALDEN Aktiv fritid i Østfold 600 000 Målet med tiltaket er å gi barn og ungdom 
berørt av barnefattigdom et løpende 
aktivitetstilbud igjennom året. Det vil i løpet av 
tilskuddsperioden gjennomføres flere 
månedlige aktiviteter av større og mindre 
karakter. I enkelte perioder, som i skolens 
ferier, vil det gjennomføres flere aktiviteter i 
løpet av en uke.  Det legges vekt på at 
deltagerne selv skal være med på å utforme 
tiltaket aktivt ved å delta i hele tiltakets livsløp 
fra planlegging til gjennomføring og evaluering. I 
løpet av året vil det bli arrangert flere turer til 
Ormtjern, Ertemarka, Femsjøen, Fredriksten 
festning, Klatring på Grensen, Svev 
Trampolinepark og andre lokale eller regionale 
friluftsområder av interesse.  

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

2 000 000 Barn og unge som opplever fengsling i nær 
familie har dårligere levekår, dårligere økonomi 
og preges av en høyere forekomst av både 
sosiale og psykiske problemer enn andre barn. 
Hovedmålet med tiltaket er å minske de 
negative konsekvensene dette har, gjennom å 
fremme deltakelse i kultur-, ferie- og 
fritidsaktiviteter med For Fangers Pårørende 
Ung.  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 turer/aktiviteter i ferier. 



FORANDRINGSFABRIKKEN 
STIFTELSE 

Aktiviteter som 
forandrer 2021 

1 400 000 Målet med tiltaket “Aktiviteter som forandrer” 
er å gi unge som vokser opp i utenforskap med 
dårlig råd tilgang til fritids- og ferieaktiviteter 
gjennom hele året. Her skal de få et positivt 
fellesskap, og utvikle nøkkelferdigheter som 
ofte tas for gitt blant de med høyere 
levestandard. Ungdommene inviteres inn i både 
planlegging, gjennomføring og deltakelse 
sammen med andre ungdom og trygge voksne.  

FORENINGEN BLEIKVASSLIA 
FJELLCAMP 

Bleikvasslia Fjellcamp 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 SKI-
IDRETTENS FREMME 

Aktiv fritid for alle 2 900 000 Aktiv fritid for alle gir barn og ungdom fra 
lavinntektsfamilier mulighet til å delta gratis på 
kurs og aktiviteter i Skiforeningens regi. Tilbudet 
omfatter også aktiviteter rettet mot hele 
familien. I tillegg kan familier med lav inntekt 
låne nødvendig utstyr gratis. Gjennom dette 
tilbudet kan flere tusen barn, ungdom og 
familier som er berørt av fattigdom oppleve 
likeverd og delta på aktiviteter på lik linje som 
andre. 
Tilbudet består av ulike kurs, aktiviteter, kultur 
og ferieaktiviteter innen ski og friluftsliv hele 
året, med hovedvekt på vinteraktiviteter.  

FOTBALLSTIFTELSEN Møteplasser og 
aktivitet for 
gatelagsfamilien  

500 000 Målet med tiltaket er å gi barn av 
Fotballstiftelsens 350 spillere, fordelt på 22 lag, 
kultur- og fritidsaktiviteter i regi av Gatelagene 
lokalt. Tilbudet vil være familierettet og 
tilpasset lokale behov. 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. 



Frelsesarmeen ALLEMED - Inn i 
aktivitet 

1 800 000 «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 
bygge ferdigheter, styrke mestringstro og gi 
praktisk hjelp, slik at foreldre selv kan følge sine 
barn inn fritidsaktivitet i tråd med barnas 
interesse og ha varig deltakelse i fritidsaktivitet. 
Prosjektet gjennomføres ved samtaler og 
veiledning, samt oppretter kontakt med ulike 
fritidstilbud. Koordinator lager avtaler med 
ledere og trenere om hvilke muligheter barnet 
har for å prøve noen ganger gratis, få til gode 
avtaler om kontingenter og utstyr. Familiene 
rekrutteres via Frelsesarmeens lavterkseltilbud 
og det er samarbeid med NAV. 

IOGT i Norge IOGT i Norge - 
Enestående familier 

8 998 085 IOGT Enestående familier skal gjennomføre over 
650 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. Aktivitetene kan være alt 
fra teltferie, skogstur, fjelltur, skøytedag, 
kinoturer med felles måltid m.m. Tiltaket har 
lokale grupper i 20 kommuner. Det samarbeides 
med forebyggende tjenester i kommunene.  

Jeunesses Musicales Norway 
(JM Norway) 

Bandleiren LOUD! 200 000 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 to sommerleirer hvor 
deltakerne får prøve seg på 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. 

KOM NÆRMERE Kom Nærmere 350 000 Kom Nærmere planlegger tilrettelagte 
kulturaktiviteter for rundt 70 ungdommer, det 
vil bli gjennomført ukentlige øvinger, aktiviteter 
i ferier og reise på fellestur til Voss. 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.  

KRISTENT INTERKULTURELT 
ARBEID 

Sommerferie ved sjøen 350 000 "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. 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
DISTRIKT 104 

Sommerleir for barn og 
unge fra Innlandet 
fylke, Øvre Romerike 
og Oslo 

300 000 Søknad om midler til 3 uker med leiropphold for 
barn i alderen 12-15 år i sommer- og høstferie 
2021, samt andre helgeaktiviteter i 
nærområdet. Målet er at deltakerne som ellers 
står i fare for ikke å oppleve positive opplevelser 
i skoleferiene og helger i 2021 skal oppleve 
dette på Strandenga Leirsted. Målgruppe er 
barn i lavinntektsfamilier og innvandrerbarn, 
som ikke har mulighet til å komme på ferie eller 
oppleve positiv avkobling fra hverdagen. 

MENNESKER I FOKUS Fremme 
innvandrerbarn og 
ungdoms inkludering i 
samfunnet gjennom 
deltagelse på 
friluftsarenaer 

393 000 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. 

MOT MOTs programmer i 
skolen 

3 500 000 Målsettingen med tiltaket er å videreføre og 
forsterke MOTs programmer i skolen. 
Programmet 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. Per i dag 
tilbys programmet til 70 000 ungdommer ved 
227 ungdoms- og videregående skoler. Selve 
programmet gjennomføres som 
alderstilpassede økter ved ungdomsskoler og 
videregående skoler. Hver klasse får totalt 12 
økter på totalt 27 timer gjennom tre år. Det 
gjennomføres også et eget program for ansatte 
i skoler og barnehager og foresatte, kalt "Skolen 
som samfunnsbygger", og Ung MOTivator, som 
gir opplæring til personer som har et særskilt 
ansvar for å gjennomføre inkluderingsaktiviteter 
på skolene. Nytt i år er at tiltaket utvides med et 
pilotprosjekt for lærlinger. 



MULTIKULTURELT INITIATIV 
OG RESSURSNETTVERK (MIR) 

Skritt for skritt - 
Styrking av 
barnefamilier i 
lavinntekt 

500 000 Gjennom prosjektet vil barnefamilier i Oslo, 
Kristiansand, Bodø, Fredrikstad og Ullensaker 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 Gratis innebandycamp i 
skoleferier  

455 000 Norges Bandyforbund ønsker å tilby 20 gratis 
innebandycamper tre dager i skolens høst,- 
vinter- og sommerferie til barn og unge i 
målgruppen i 10 byer rundt omkring i landet. 
Det vil også i etterkant tilbys gratis 
nybegynnerkurs i fem uker til de som ønsker 
det, med utlån av utstyr til deltagerne. Målet er 
å nå ut til 441 barn og unge fra 
lavinntektsgruppen. 

NORGES 
BASKETBALLFORBUND 

InkluBasket 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. 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.  

NORGES DANSEFORBUND Alle med 2021 150 000 Norges Danseforbund skal gi støtte til klubber 
som ønsker økonomisk bistand for sine 
medlemmer til deltagelse i konkurranser, reise 
ifm konkurranser, diett, og utstyr til trening. 
Ordninger tar vare på rekruttering av nye 
medlemmer, samt bevare eksiterende. 

Norges KFUK-KFUM Forandringshuset 
Ferie- og helgetilbud 

16 600 000 KFUK-KFUM Forandringshuset vil med dette 
tiltaket tilby ferie- og helgetilbud for barn og 
unge i Oslo (Bydel Gamle Oslo, Bydel Søndre 
Nordstrand, Bydel Alna), Bergen (Bydel 
Laksevåg og Bergenhus), Drammen, Haugesund, 
Karmøy (Kopervik), Bærum og Stavanger 
(Hillevåg). Hovedmålet med tiltaket er å 
inkludere barn, ungdom og barnefamilier berørt 
av fattigdomsproblemer i ferie- og helgetilbud. 
Deltakere fra målgruppen er selv med på å 
utforme og gi innhold til aktivitetene. Det vil 
tilbys aktivitet i 6 ferieuker og minimum 20 
helgedager på hver lokasjon i 2021/22.  



Norges KFUK-KFUM Speidere Deltakelse og utstyr 
2021 

112 000 Tiltaket er et deltakerfond som vil tilby barn og 
unge fra lavinntektsfamilier økonomisk støtte til 
deltakeravgiften på aktiviteter som turer og 
arrangementer i KFUK-KFUM-speiderne, samt 
støtte til nødvendig turutstyr og reise til 
arrangementer. 

Norges Musikkorps Forbund FeriePULSE 2021 800 000 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. Retter 
seg spesielt mot familier som lever under 
vedvarende lavinntekt eller har språklig 
minoritetsbakgrunn. Tilbudet omfatter musikk- 
og danseopplæring, 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 
ORIENTERINGSFORBUND 

Alle med i orientering 200 000 Norges Orienteringsforbund ønsker å opprette 
et fond som skal bidra til å inkludere barn og 
unge fra lavinntektsfamilier inn i 
orienteringsaktivitet. Fondet skal administreres 
sentralt der lokalklubber og foreldre kan søke 
om støtte til utstyr, konkurranser, turer og 
samlinger og sosiale tilstelninger. 

Norges Røde Kors Barnas Røde Kors 130 000 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, uavhengig av 
økonomiske ressurser i familien. Dette tilbudet 
skal gis i Nome, Porsgrunn, Kragerø, Notodden, 
Skien og Rjukan kommuner. 

Norges Røde Kors Akershus Røde Kors 
sommerleir for 
ungdom 2021  

250 000 Akershus Røde Kors' sommerleir for ungdom 
skal tilby en god og inkluderende 
ferieopplevelse for 30 ungdommer i alderen 13-
17 år. Sammen med frivillige i Røde Kors, får 
ungdommene gode opplevelser i området ved 
Heia Merket Valdres. Opplevelsene skal gi 
mestring, felleskap og gode ferieminner for alle 
som deltar. 

Norges Røde Kors Gatemegling, 
konflikthåndteringskurs 
for barn og unge. 

350 000 Telemark Røde Kors skal gjennomføre 
gatemeglingskurs for målgruppen i Skien, 
Porsgrunn, Siljan, Bamble og Midt Telemark 
kommuner. Ungdommene skal lære hvordan å 
gjenkjenne og håndtere små og store konflikter 
på en god og konstruktivt måte, før det 
eskalerer. Tiltaket fungerer godt som en 
sosialiseringsarena for ungdom som sliter med 
sosial nettverksbygging. 



Norges Røde Kors Gratis ferie for ungdom 
13 - 16 år 

250 000 Ungdomsoppholdet er et gratis ferietilbud for 
ungdommer som lever i en lavinntekts familie, 
ungdommer i fosterhjem, institusjon eller 
mindreårige innvandrere og ungdommer med 
foreldre som av ulike årsaker ikke har mulighet 
til å følge opp. Ungdomsoppholdet finner sted 
lørdag 19. juni – 25. juni uke 25. Dette 
ungdomsoppholdt er et tilbud for ungdom i hele 
Trøndelag. 

Norges Røde Kors Leksehjelp Røde Kors 
Telemark 

400 000 I Telemark tilbyr Røde Kors ukentlig leksehjelp 
på åtte steder, med ca. 600 brukere. De erfarer 
at de fleste elevene som benytter disse 
tilbudene kommer fra økonomisk svake hjem 
med lav utdanning. På grunn av Covid-19-
situasjonen har de behov for å styrke 
leksehjelptilbud, både fysisk og digitalt. 

Norges Røde Kors Røde Kors - Ferie for 
alle 

37 073 000 "Ferie for alle" handler om å inkludere barn i 
lavinntektsfamilier, med deres familier, 
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. 

Norges Røde Kors Barnas Røde Kors 
(BARK) Buskerud - Leir 
2021 

300 000 Buskerud Røde Kors arrangerer årlig en 
sommerferieleir på ca. en uke for målgruppen 
og barn som deltar i BARK i Barnas Røde Kors-
avdelinger i Buskerud (ca. 150 stykker). På 
denne leiren skal barna ha noe gøy og 
spennende å fortelle om når de kommer tilbake 
til skolen etter ferien. 

Norsk Luthersk 
Misjonssamband Ung 

Leir- og 
arrangementsstøtte 

100 000 NLM ung skal 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. 

OPEN HANDS FOR YOU Sommer og høstferie 
2021 

400 000 Open Hands for You ønsker å arrangere 
aktiviteter og sommeropplevelser for 
minoritetsfamilier. Aktivitetene er rettet mot 
barn og unge som lever i familier med 
fattigdomsproblemer. Tiltakene har som mål å 
åpne opp får at barn og unge skal utvikle seg og 
skape nettverk gjennom positive 
ferieopplevelser, uavhengig av foreldrenes 
situasjon. Dette vil vi gjennomføre i samarbeid 
med Stavanger Barnevern, Flyktning seksjonen 
og Stavanger Turist forening. 



ORGANISASJONEN ATROP 
STØTTE &ETTERVERNSENTER 

Hjerterom 500 000 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. 

Organisasjonen Voksne for 
barn 

Det handler om livet! 
Et tiltak for unge som 
lever i relativ fattigdom 

700 000 Tiltaket retter seg til unge pårørende og til 
ungdom som har kommet som flyktninger. 
Hensikten er å gi dem meningsfull aktivitet, 
utvide sitt sosiale nettverk og få verktøy for å 
bedre kunne møte hverdagslivets utfordringer. 
Målgruppen inviteres til lokale gruppetilbud, 
med aktiviteter 2 ganger per måned, i 7 
kommuner. Alle aktiviteter planlegges sammen 
med ungdommene, med utgangspunkt i deres 
ønsker og behov. Ungdommene og de frivillige 
inviteres også til en tre dages sommersamling 
og en helgesamling. 

Redd Barna Rett på lek og fritid. 
Inkluderende 
aktiviteter 

10 000 000 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. 

RESPONS NORWAY SommerCamp DK 1 000 000 10 sommerleirer i Danmark med varierte 
aktiviteter som kajakkpadling, beachparty og 
lagkonkurranser for familier i målgruppen. 

Skjærgårds LIVE Festival for alle 90 000 Tiltaket innebærer at barn og unge fra 
lavinntektsfamilier i aldersgruppen 6-25 år skal 
kunne søke om støtte til deltakelse på festivaler 
og leirer som arrangeres av søker, via et fond 
som forvaltes av organisasjonens sentralledd. 
Tiltaket gjelder deltakelse på nasjonale 
arrangementer arrangert av Skjærgårds LIVE 
sentralt og lokale arrangementer som lokallag 
står ansvarlig for, i hele landet, hele året. Det 
kan søkes om støtte til deltakeravgift og reise, 
utgifter til sovepose, liggeunderlag, mat og 
annet utstyr til deltakelse på festivaler og leirer, 
og utgifter til ledsager. Deltakere fra alle landets 
kommuner kan søke om støtte via fondet. 



STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON AUST-AGDER OG 
TELEMARK 

FRI Barn og Familie 
Aust-Agder og 
Telemark 

2 175 500 FRI Barn og Familie er et tilbud til barn og 
familier til domfelte i Aust-Agder og Telemark, 
organisasjonen ser et stort behov for å jobbe 
mer systematisk og direkte opp mot denne 
gruppen. Barna trenger støtte og veiledning, i 
kombinasjon med gode fritids- og ferietilbud. 
Det vil være tilbud om ferie- og 
fritidsaktiviteter, pappa- og mammakurs, 
foreldre- og familiesamtaler, tilrettelagt samvær 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I DRAMMEN 

FRI - Barn og familie, 
Følgetjenesten og 
ifengesel.no 

9 200 000 Med tiltaket ønsker man å gi barn som har/har 
hatt forelder i fengsel/rusbehandling god støtte, 
heve barns kunnskap om fengsel, og hvordan 
håndtere foreldrenes 
soning/behandling/ettervern. Tiltaket 
inneholder blant annet varierte 
familieaktiviteter og familieturer, chat-tjeneste 
for barn, foreldre- og familiesamtaler, samtale- 
og oppfølgingstilbud for barn og unge, , 
foreldreveiledningskurs, følgetjeneste m.m.  

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I DRAMMEN 

Camp Killingen 913 000 Tiltaket skal gi ca. 175 barn og unge et fem 
dagers opphold på feriestedet, Killingen i 
skolens sommerferie, det skal gjennomføres 
fem perioder á fem dager. 
Gjennom sommerferieukene skapes det gode 
ferieopplevelser for det enkelte barn og 
ungdom. Aktiviteter vil være seiling, padling, 
roing, sjøvett, økt mestring i vann, 
svømmetrening, overnatting i lavvo. Tiltaket 
samarbeider med andre offentlige instanser og 
skoler for å kunne rekruttere de barn og unge 
som har størst behov for en sommerferie, og 
der hvor familien selv ikke har økonomi til å 
dekke det.  

Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland 

Ventilene helge-, og 
ferietilbud 

1 520 000 Kirkens Bymisjon Rogaland skal arrangere helge-
, og ferietilbud til målgruppen gjennom hele 
2021. Tilbudet inneholder overnattinger, mat og 
aktiviteter som f.eks. bowling, volleyball, 
hesteridning, vannski og snowboard. Tilbudet er 
åpent 37 helger, sommerferien, vinterferien og 
høstferien for barn og unge i alderen 6-23 år. 
Barn og unge fra hele landet inviteres.  

Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland 

Aktivitet og mestring 2 000 000 Aktivitet og mestring er et tilbud til utsatte 
ungdommer som har behov for tilpasset tilbud 
for deltagelse, det vil blant annet være tilbud 
om arbeidstrening, ulike kurstilbud og mulighet 
for å engasjere seg som frivillig. Gjennom 
deltakelse i organisasjonens tiltak skal 
mulighetene deres til å fullføre utdanning og å 
komme ut i jobb øke. 



STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON VESTFOLD 

Skattkammeret 
Vestfold 

2 120 144 Kirkens Bymisjon Vestfold ved Skattkammeret 
Vestfold skal motvirke utenforskap ved å legge 
til rette for at barn og deres familier, som lever 
med fattigdom, har muligheten til å delta på 
lokale arrangementer, oppleve sosial tilhørighet 
og delta på ferie- og fritidstilbud på lik linje med 
andre barn og familier. Skattekammeret skal 
bidra til å gi alle barn mulighet til å delta i 
organisert fritidsaktivitet, uavhengig av 
foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 
Tilbudet skal være åpent og tilgjengelig for alle, 
flere dager i uken. Det søkes om midler til 
Skattkammeret i Tønsberg, Holmestrand og 
Sandefjord. 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON VESTFOLD 

FRI Barn og Familie 2 500 000 FRi Barn og familie skal bidra til at flere barn av 
innsatte i Vestfold skal få delta i sosiale 
sammenhenger som ferie- og fritidsaktiviteter, 
uavhengig av foreldrenes situasjon og at 
straffen av foreldre i så liten grad som mulig 
skal ramme barn sine oppvekstsvilkår og 
livskvalitet. Tilbudet tilrettelegger for at barn av 
innsatte og straffedømte kan delta i 
fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. Det 
er tilbud om pappakurs, mammakurs, foreldre- 
og familiesamtaler, barnegrupper og tilrettelagt 
samvær. 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON VESTFOLD 

Fritidshuset 11 149 047 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, for å føle at de blir inkludert og 
opplever mestring. For 2021 skal Fritidshuset 
holde åpent 5 dager i uken i Tønsberg, 3 dager i 
uken i Sandefjord og Larvik, og 3 dager i uken i 
Holmestrand.  Fritidshuset bidrar til at barn og 
foreldre opplever økt hverdagsmestring og 
knytter sosiale nettverk. Alt er gratis. I helger og 
ferier arrangerer Fritidshusene dagsturer, 
overnattingsturer og ulike aktiviteter. 

STIFTELSEN 
SKJÆRGÅRDSGOSPEL 

Skjærgårds for alle 100 000 "Skjærgårds for alle" skal gi barn og ungdom 
berørt av fattigdomsproblemer støtte til 
deltakeravgift/festivalbillett og eventuelle andre 
kostnader for deltakelse på Skjærgårdsgospels 
festivaler. Målgruppen er barn og unge i alderen 
7-25, uavhengig av bakgrunn. 



STIFTELSEN UTAFOR INNAFOR Hedmarken sport- og 
fritidssentral og 
ridegruppe 

300 000 Stiftelsen Utafor Innafor vil tilby langtidsutlån av 
utstyr til deltakelse i fritidsaktiviteter for barn 
og unge i målgruppen. Videre vil de, i samarbeid 
med en gård i området, tilby ridegruppe for 4-5 
ungdommer i målgruppen 1-2 ganger i uken, 
samt i helger og ferier. De anslår at tiltaket vil 
nå ut til rundt 300 ungdommer i målgruppen for 
ordningen. 

UNG NORGE Like muligheter for alle 
barn 2021 

500 000 UngNorge vil gjennom tiltaket tilby ulike 
aktiviteter til barn med sak i barnevernet og 
barn/unge/familier som lever i lavinntekt. 
Tiltaket tilbys barn og unge som bor i Oslo og 
omkringliggende kommuner, Bergens-området, 
Sandefjord, Skien, Porsgrunn og Moss. De vil 
tilby båtturer, fridykking, strandrydding, jobbing 
på racerbåt, sosiale sammenkomster med mat 
og ulike kurs for ungdom mellom 13 og 18 år. 
De vil også tilby gratisplasser på sommerleirer til 
40 barn og unge i målgruppen i samarbeid med 
Passion for Ocean. Alle aktivitetene er gratis for 
deltakerne. 

VITENPARKEN CAMPUS ÅS Tankekraft + 
Skaperkraft = 
Bærekraft  

500 000 Vitenparken ønsker å tilby gratis ferieaktiviteter 
for barn og unge mellom 6 - 12 år i flere av 
skolens ferier. Tilbudet er gratis. Gjennom 
tiltaket ønsker søker å skape arena for glede, 
læring og samhandling mellom barn i skolens 
ferier. Aktivitetene har alle fokus på bærekraftig 
utvikling, teknologi og entreprenørskap.  

WAYBACK BERGEN - 
STIFTELSEN LIVET ETTER 
SONING 

Wayback Bergen ferie- 
og fritidsaktiviteter for 
barn 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. Stiftelsen vil 
også låne ut utstyr til barn og unge slik at de kan 
prøve ut ulike trenings- og fritidsaktiviteter. 

ZUCCARELLOSTIFTELSEN Barnas Sommerparadis 
2021 

300 000 Zuccarellostiftelsen skal arrangere en hel ukes 
aktiv ferieuke for målgruppen i uke 30. Tilbudet 
omfatter ulike aktiviteter innen mestring av 
ulike sjøaktiviteter, idretter, samholdsbygging, 
underholdning. Busstransport til og fra 
Oslo/Sandvika og Hvalstrand (campsted). 
Barnas Sommerparadis starter kl 10 hver dag til 
17, og inkluderer servering av 
lunsj/mellommåltider/drikke. Tiltaket vil også gi 
arbeid til 10 personer fra målgruppen. 



TAMIL SANGAM I NORGE Musikkverksted for 
barn og ungdom 2021 

120 000 Tiltaket består i å skape et flerkulturelt 
musikalsk miljø for barn og ungdom fra ulike 
nasjonaliteter bosatt i kommunene Oslo, 
Lørenskog, Nittedal, Lillestrøm og Bærum. 
Rundt 100 barn i målgruppen få mulighet til å 
delta i gratis ukentlige musikkgrupper innen 
ukentlige sjangre. De skal også sette opp en 
konsert for å vise frem arbeidet sitt. 

Frelsesarmeen Ferietilbud for 
barnefamilier 

1 200 000 Ferietilbud og helgetilbud for barn og 
barnefamilier gjennom hele året, med vekt på 
skoleferier. Dette skal gjennomføres i regi av 
Frelsesarmeen i mange byer og steder (20-30 i 
2021). 

FOTBALLUTVIKLING NORGE Fotball for ALLE 2021 170 400 Det skal arrangeres fotballskoler i skolens ferier 
i kommunene Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg, 
Asker, Lier og Holmestrand. Det arrangeres 3 
dagers fotballskole for jenter og 3 dager for 
gutter, i alle skolens ferier unntatt vinterferien. 

FOTBALLUTVIKLING NORGE DIL Fotball for ALLE 
2021 

170 400 Fotballutvikling Norge skal samarbeide med 
Drangedal IL om å tilby fotballskoler i fire av 
skolens ferier. Hver fotballskole varer i 3 dager. 
Det vil arrangeres egne fotballskoler for jenter. 

NORSKE KVINNERS 
SANITETSFORENING 

Sisterhood i Sanitetens 
hus 

400 000 Norske Kvinners Sanitetsforening søker om 
midler til nasjonal koordinering av 
videreutvikling og utvidelse av 
Sisterhoodprosjekter i seks kommuner. 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. 

BLÅ KORS KRISTIANSAND Sommerjobbprosjektet 
2021 – et samarbeid 
mellom Blå Kors 
Kristiansand og CEMO 
AS 

448 000 Blå Kors Kristiansand vil etablere et 
sommerjobbprosjekt i samarbeid med bedriften 
CEMO AS. Ungdommene får arbeidstrening og 
erfaring i kombinasjon med opplevelse av 
mestring. Prosjektet etableres også for å 
forebygge at unge mennesker havner i langvarig 
utenforskap og fattigdom.  
Sommerjobbprosjektet retter seg særskilt mot 
unge i Kristiansand som kommer fra familier 
med utfordringer relatert til rus, psykiatri og 
fattigdomsproblematikk eller med egen 
tilsvarende problematikk. 



Norges Røde Kors Røde Kors - Aktiviteter 
for barn og unge   

7 000 000 Røde Kors ønsker å motvirke utenforskapet som 
er skapt av pandemien ved å tilby et variert 
aktivitetstilbud i sommer og utover året. 
Sommeraktivitetene som gjennomføres vil 
arrangeres på faste dager med ulike aktiviteter 
fra uke til uke gjennom hele sommeren. 
Aktivitetene baserer seg på lokale behov, og vil 
dermed variere fra sted til sted. Eksempler på 
sommeraktiviteter er leiropphold, turer til 
friluftsområder, lokale severdigheter og 
fornøyelsesparker. Tiltakene gjennomføres også 
gjennom allerede eksisterende Røde Kors-
aktiviteter som på Fellesverket, som er 
ungdomshus i flere byer i Norge. I tillegg vil 
Røde Kors tilby aktiviteter gjennom BARK i 
sommer og videre utover året. BARK er en 
møteplass med aktiviteter for barn i 
barneskolealder, og er ment som en arena for 
sosial og kulturell inkludering. I BARK er fokuset 
på mestringsopplevelser.  I noen av 
lokalforeningene som planlegger BARK-aktivitet 
kan det være nødvendig å inkludere innkjøp av 
aktivitetspakker. Dette kan være enkelt utstyr 
dersom barna for eksempel mangler bekledning 
for å gjennomføre aktiviteten. 

Redd Barna Fritid for alle etter 
koronaen 

2 000 000 Redd Barna vil gjennomføre aktivitetsdager der 
barn og unge fra områder der mange vokser 
opp i lavinntektsfamilier som er hardt rammet 
av koronanedstengingen får muligheten til å 
oppdage og prøve ulike fritidsaktiviteter innen 
idrett, kultur, natur og annet. Det vil også 
arrangeres åpne dager på fritidsklubber for å 
sikre at alle barn kjenner til tilbudet og føler seg 
velkommen. Målet er at flere barn og unge som 
vokser opp i lavinntekt gjenopptar organisert 
fritidsaktivitet etter koronanedstengingen, samt 
at de som ikke tidligere har deltatt begynner. 

 


