
 

 

 
Styrkþegar 2020 

 
Verkefni 

 
Styrkupphæð 

ADHD samtökin Þjónusta, hagsmunagæsla, útgáfa fræðsluefnis og ráðgjöf fyrir börn og fullorðna með ADHD og 
skyldar taugaraskanir og aðstandenda þeirra. 

7.000.000 

Átak - félag fólks með þroskahömlun Að vera sinn eigin talsmaður - fjölgun félagsmanna og valdefling 1.500.000 

Barnaheill Innlend verkefni Barnaheilla 9.000.000 

Blindrafélagið Stuðningur til sjálfstæðis 7.000.000 

Drekaslóð Þjónusta og fræðsla fyrir þolendur ofbeldis og efling faglegrar starfsemi 12.500.000 

Dyngjan líknarfélag Dyngjan áfangaheimili 2.000.000 

EAPN á Íslandi Talsmannshlutverk og stuðningur við fólk sem býr við fátækt 1.500.000 

Einhverfusamtökin Stuðningur við ungmenni og fullorðna á einhverfurófi 2.700.000 

Félag einstæðra foreldra Stuðningur við foreldra fyrir og eftir skilnað 1.000.000 

Félag heyrnarlausra Fræðsla, stuðningur og ráðgjöf til félagsmanna 9.000.000 

Félag lesblindra á Íslandi Lesblinda vinnum með styrkleikana 1.000.000 

Félag um foreldrajafnrétti Fræðsla, stuðningur og ráðgjöf til félagsmanna 500.000 

Fjóla - félag fólks með samþætta sjón- og 
heyrnarskerðingu 

Jafningjafræðsla og opið hús - Endurbætur á heimasíðu - Ráðgjöf og stuðningur til félagsmanna 2.382.000 

Fjölskylduhjálp Íslands Matargjafir til efnalítilla á Íslandi 1.200.000 

Geðhjálp Geðhjálp til betra lífs með áherslu á yngri notendur 14.000.000 

Hagsmunasamtök heimilanna Neytendaréttur á fjármálamarkaði 1.500.000 

Heyrnarhjálp Stuðningur og þjónusta við fólk á breiðum grundvelli 5.000.000 

Hjálparstarf kirkjunnar Inneignarkort í matvöruverslanir fyrir efnalitlar fjölskyldur 6.000.000 

Hjálpræðisherinn í Reykjavík Herskjólið - aðstoð við heimanám, opið hús fyrir börn og ungmenni 3.500.000 



 

 

Íþróttasamband fatlaðra Special Olympics á Íslandi 1.000.000 

KFUM og KFUK Sumarbúðir fyrir börn með sérþarfir 3.300.000 

Landssamtökin Þroskahjálp Almenn fræðsla og ráðgjöf á vegum samtakanna 12.000.000 

List án landamæra List án landamæra - vettvangur fyrir fatlaða listamenn 500.000 

MND félagið Jafningjafræðsla 200.000 

Ratatam leikhópur SUSS! heimildarverk um heimilisofbeldi í Borgarleikhúsinu 500.000 

Rauði krossinn á Íslandi Félagsvinir eftir afplánun og Námsaðstoð 4.000.000 

Samtök um kvennaathvarf 
Áföll í æsku - fræðsla og stuðningur við mæður til að efla bjargráð barna sem búið hafa við 

heimilisofbeldi 
1.000.000 

Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu Ráðgjöf, stuðningur, félagsstarf og aðstoð 1.000.000 

Sorgarmiðstöð Að mæta sorg barna innan skólans - fræðsluefni og Stuðningur við börn í sorg - námskeið 2.500.000 

Stelpur rokka! Kynningarátak, frí pláss til þátttakenda og vetrardagskrá 2020 2.000.000 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra Helgardvöl fatlaðra barna og ungmenna í Reykjadal og fræðsla fyrir starfsmenn 7.500.000 

Systkinasmiðjan Námskeið fyrir systkini einstaklinga með sérþarfir 1.500.000 

Vímulaus æska - foreldrahús Stuðningur og ráðgjöf til foreldra 14.000.000 

Samtals 
 

139.282.000 

 

 


