
Félagasamtök Verkefni Styrkfjárhæð

ADHD samtökin
Þjónusta, hagsmunagæsla og ráðgjöf fyrir einstaklinga með ADHD og skyldar 

taugaraskanir og aðstandendur
9.000.000

Átak, félag fólks með þroskahömlun
Gerð myndbanda og annars efnis sem miðlar réttindum fatlaðs fólks til sanngjarnar 

málsmeðferðar hjá stjórnsýslu og opinberum stofnunum
2.000.000

Átak, félag fólks með þroskahömlun
Stofnun útibúa Átaks í öllum landshlutum til stuðnings við notendaráð í sveitarfélögum 

um allt land
2.000.000

Barnaheill - Save the Children á Íslandi Vinátta - forvarnaverkefni gegn einelti fyrir grunnskóla 2.000.000

Barnaheill - Save the Children á Íslandi
Innlent starf Barnaheilla með áherslu á fræðslu og

forvarnir, þátttöku barna, vernd gegn ofbeldi og almenna réttindabaráttu
4.500.000

Bataskóli Íslands
Menntun fyrir fólk með geðrænar áskoranir, aðstandendur þeirra og starfsfólk á 

heilbrigðis- og velferðarsviði
2.000.000

Blátt áfram
Fræðslu og umræðukvöld fyrir aðstandendur (foreldra)

barna sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi
1.000.000

Blátt áfram
VERNDARA BARNA námskeið um forvarnir gegn

kynferðisofbeldi á börnum, fyrir starfsfólk í leik- og
grunnskólum

2.400.000

Blindrafélagið Stuðningur til sjálfstæðis 9.000.000

Drekaslóð
Drekaslóð, þjónusta og fræðsla fyrir þolendur hvers konar ofbeldis og aðstandendur 

þeirra
10.000.000

Dyngjan Dyngjan áfangaheimili 2.500.000

EAPN á Íslandi, samtök gegn fátækt
Talsmannshlutverk og stuðningur við fólk sem býr við

fátækt og félagslega einangrun á Íslandi
3.000.000
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Einhverfusamtökin
Stuðningur við ungmenni og fullorðna á einhverfurófi,

fræðsla og fræðsluefni
3.300.000

FC Sækó FC Sækó - Geðveikur fótbolti 300.000

Félag einstæðra foreldra Sáttarmiðlun til einstæðra foreldra 2.000.000

Félag heyrnarlausra Félagsleg þjónusta heyrnarlausra við samfélagið 11.000.000

Félag lesblindra á Íslandi Lesblinda vinnum með styrkleikana 2.000.000

Fjölskylduhjálp Íslands Enginn án matar á Íslandi, slagorð okkar í 15 ár 1.000.000

Geðverndarfélag Akureyrar Laut - athvarf fyrir geðfatlaða á Akureyri 2.000.000

Ha, á Íslandi? Fræðsluefni um birtingarmyndir heimilisofbeldis - fólkið á gólfinu 1.000.000

Hagsmunasamtök heimilanna Neytendaréttur á fjármálamarkaði 1.500.000

Heyrnarhjálp Stuðningur og þjónusta við heyrnarskert fólk á breiðum grundvelli 8.000.000

Hjálparstarf kirkjunnar
Inneignarkort í matvöruverslanir fyrir efnalitlar

barnafjölskyldur
6.000.000

Hjálparstarf kirkjunnar Samvera og góðar minningar - Sumarbúðir fyrir fjölskyldur 1.500.000

Hjálpræðisherinn á Íslandi Herskjólið 4.000.000

Íþróttasamband fatlaðra
Innleiðing YAP - Young Athlete project - Hreyfiþjálfun

ungra barna með sérþarfir
1.000.000

Íþróttasamband fatlaðra Alþjóðaleikar Special Olympics 2.500.000

KFUM og KFUK Sumarbúðir fyrir börn með sérþarfir 3.000.000

Kvennaráðgjöfin Kvennaráðgjöfin - Lögfræði- og félagsráðgjöf fyrir konur 1.000.000

Landsamband eldri borgara Félagsstarf eldra fólks - þátttaka innflytjenda 3.600.000



Landsamband eldri borgara Velferðartækni kynningarefni 1.600.000

Landssamtökin Geðhjálp Geðhjálp til betra lífs 18.000.000

Landssamtökin Þroskahjálp Almenn fræðsla og ráðgjöf 12.000.000

Landssamtökin Þroskahjálp
Virk þátttaka fólks með þroskahömlun í gerð skýrslna til eftirlitsnefndar með samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks
2.000.000

Lions klúbburinn Ylfa Íslenskuaðstoð við börn af erlendum uppruna 250.000

Rauði krossinn á Íslandi Félagsvinur eftir afplánun 3.500.000

Rauði krossinn á Íslandi Ung og öflug í Rauða krossinum 500.000

Samtök um kvennaathvarf Barnaathvarfið 1.000.000

Sjálfsbjörg félag fatlaðra á 
höfuðborgarsvæðinu

Félagstarf, ráðgjöf, stuðningur og aðstoð 1.500.000

Sjónarhóll - ráðgjafarmiðstöð 
Ráðgjöf, stuðningur, valdefling, þjónusta fyrir fjölskyldur barna með sérþarfir/barna í 

vanda
18.000.000

Sorgarmiðstöð, félagasamtök
Markviss, skýr og fagleg fræðsla, stuðningur og ráðgjöf til syrgjenda og stuðningsaðila 

þeirra
1.500.000

Stelpur rokka! Tónlistarmiðstöð fyrir ungmenni í Breiðholti 2.500.000

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra Fræðsla fyrir starfsmenn sem vinna í Reykjadal 1.000.000

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra Helgardvöl fatlaðra barna og ungmenna 7.000.000

Systkinasmiðjan Systkinasmiðjan: Námskeið fyrir systkini einstaklinga með sérþarfir 1.500.000

Ungmennafélag Íslands
Vertu með! Aukin þátttaka barna og ungmenna af

erlendum uppruna í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi
1.200.000

Vímulaus æska
Ráðgjöf fyrir foreldra og fjölskyldu unglinga í neyslu,

foreldraskóli og fræðsla fyrir fagfólk
14.000.000
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