
Samantekt fjárveitinga til sérstakra verkefna á sviði félagslegs stuðnings á tímum Covid 2020-2022.

Verkefni SAMTALS m.kr.
Samtals framlög 18.981              
Barnabótaauki (20 þús. Pr. Barn) 5.820                 
Lífeyrisþegar - bætur almannatrygginga 3% hækkun 2020 og til örorku- og endurhæf.líf.þega 20 og 21 5.180                 
Heilsuefling í heimabyggð - aukin þjónusta heilsugæslunnar  til að stuðla að betri geðrækt og andlegu heilbrigði 1.080                 
Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga - jöfnunarsjóðurinn 720                    
Málefni fatlaðs fólks - jöfnunarsjóðurinn 670                    
Aukin framlög til geðheilbrigðismála vegna COVID faraldursins 600                    
Tillögur vegna efnahags heimila 600                    
Tímabundinn stuðningur við tómstundir barna af lágtekjuheimilum vegna COVID-19. 600                    
Húsnæðisbætur 10% hækkun og frítekjumörk 3% 600                    
Félagsleg úrræði - efling v. Covid 19 450                    
Framlög til geðheilbrigðismála 400                    
Breyttar aðstæður vegna COVID-19 hjá foreldrum langveikra og fatlaðra barna 200                    
Aukið félagsstarfs fatlaðra barna 150                    
Markvissar aðgerðir og vitundarvakning gegn heimilisofbeldi á Íslandi á tímum COVID-19 145                    
Félagslegar aðgerðir fyrir aldraða  v. Covid 126                    
Félagslegar aðgerðir fyrir börn í viðkvæmri stöðu  v. COVID. Tómstundir og samvera. 125                    
Félagslegar aðgerðir fyrir fötluð börn v. COVID sumarið 2021. 125                    
Einskiptisframlag til að tryggja starfsemi verndaðra vinnustaða. 100                    
Félagslegar aðgerðir fyrir fatlað fólk  v. COVID. Efling félagsstarfs. 100                    
Geðheilbrigðisstefna, aukin þjónusta í samræmi við áætlun. 100                    
Íþrótta- og tómstundastyrks til barna á tekjulágum heimilum 100                    
Til  úrræða vegna heimilislausra með fjölþættan vanda 100                    
Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. Fækkun á biðlista. 80                      
Aðgerðir gegn ofbeldi gegn börnum, þjónusta fyrir börn og ráðgjöf fyrir gerendur. 55                      
Félagslegar aðgerðir: Tölvu- og tæknilæsi aldraðra. 50                      
Stuðningur við heimilislaust fólk  v. COVID 43                      
Framlag til að vinna gegn kvíða og einmanaleika 40                      
Samhjálp, tímabundið framlag. 40                      
Stuðningur við félagasamtök sem styðja viðkvæma hópa v. COVID. 40                      
Aukinn stuðningur við ART-verkefnið 30                      
Ráðgjafastofu innflytjenda - Áframhaldandi starfsemi 30                      
Einskiptisframlag til starfsemi SÁÁ 30                      
Félagsleg þjónusta og áskoranir í dreifbýli 30                      
Félagslegar aðgerðir fyrir fötluð börn v. COVID. Dvöl í Reykjadal. 30                      
Félagslegar aðgerðir fyrir fötluð börn v. COVID. Helgardvöl sumar 2021. 30                      
Félagslegar aðgerðir: Áframhaldandi starfsemi Ráðgjafarstofu innflytjenda 30                      
Félagslegar aðgerðir: Styrkir til hjálparsamtaka sem sinna mataraðstoð. 30                      
SÁÁ, tímabundið framlag. 30                      
Einskiptisframlag til að styrkja þau félagasamtök sem styðja við viðkvæma hópa í samfélaginu. 25                      
Félagslegar aðgerðir: Stuðningur við ungmenni utan vinnu og skóla. 25                      
Félagslegar aðgerðir fyrir innflytjendur  v. Covid 20                      
Félagslegar aðgerðir fyrir ungmenni af erlendum uppruna  v. Covid 20                      
Félagslegar aðgerðir: Styrking á starfsemi réttindagæslunnar. 20                      
Pieta samtökin, tímabundið framlag. 20                      
Stuðningur við félagasamtök v. Covid 20                      
Stuðningur við félagasamtök v. COVID. Verkefni v. einstæðra foreldra í RVK. 20                      
Félagslegar aðgerðir fyrir börn í  viðkvæmri stöðu v. COVID. Auknar forvarnir og stuðningur. 15                      
Félagsleg úrræði - efling 15                      
Félagslegar aðgerðir: Samningur við Heimilisfrið 15                      
Félagslegar aðgerðir: Efling starfsemi Barnahúss 10                      
Félagslegar aðgerðir: Hjálparstarf kirkjunnar. Styrkur til að efla ráðgjöf og þjónustu við fjölskyld 10                      
Félagslegar aðgerðir: Stuðningur við heimilislaust fólk af erlendum uppruna. 10                      
Ofbeldisforvarnir, netnámskeið og námsefni leikskóla, tímabundið framlag. 6                         
Félagslegar aðgerðir fyrir langveik börn og foreldra  v. Covid 5                         
Félagslegar aðgerðir fyrir aldraða  v. COVID. Námskeiðahald og skjáheimsóknir. 4                         
Forvarnafulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, tímabundið framlag. 4                         
Félagslegar aðgerðir fyrir fatlað fólk og börn  v. Covid 3                         
Grófin - Geðrækt, tímabundið framlag. 3                         
Fræðsluefni heilsugæslu hbsv. um ofbeldi, tímabundið framlag. 2                         


