
Organisasjon Navn på tiltaket Oppsummering av søknad Til utbetaling i 2018

ABLOOM 

FILMFESTIVAL Abloom filmfestival

Filmfestivalen Abloom: Festivalen vil ha 

stands, foredrag m.v. i tillegg til filmvisninger. 

Det vil bli satt spesielt fokus på mennesker 

med nedsatt funksjonevne med 

minoritetsbakgrunn. Målet er en ufarliggjøring 

av nedsatt funksjonsevne samt inkludering og 

samhandling mellom personer med og uten 

funksjonsnedsettelse. Tilsagn blir gitt for 3 år. 

kr 650 000,00

FUNKSJONSHEMMEDE

S 

FELLESORGANISASJO

N FFO

FN-konvensjonen for rettighetene 

til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (CRPD)  - Søknad 

om tilskudd til oppdatering av 

skyggerapport, samt økonomisk 

støtte til å delta under Norges 

rapportering for FN-komiteen for 

CRPD i Genève.

Tiltaket innebærer en oppdatering av 

skyggerapport for FN-konvensjonen for 

rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne samt deltagelse under Norges 

rapportering for FN-komiteen i Geneve. 

Tilsagn blir gitt for 2 år.

kr 250 000,00

NORGES 

HANDIKAPFORBUND 

BOKN Funkisdagen

Støtte til "Funkisdagen", en endagsfestival 

med artister, stands , debatter og ulike 

aktiviteter. Målsetningen er å påvirke både 

politikere og andre for å bidra til 

holdningsendring og økt fokus på rettigheter. 

Tilsagn blir gitt for 2 år. 

kr 125 000,00



Redd Barna

# Jeg er her – tilgjengelig og 

tilrettelagt informasjon om 

seksuelle overgrep mot barn og 

unge. 

Kampanjen #jeg er her hadde som mål å øke 

kunnskapen om og forebygge og avdekke 

overgrep mot barn. Blant annet ble det laget 

12 kampanjefilmer. Tiltaket vil blant annet 

tilpasse materiellet til barn med nedsatt 

funksjonevne og nå ut med informasjon om 

sårbarhetsfaktorer som gjør 

funksjonshemmede ekstra utsatt for seksuelle 

overgrep. Konkret innebærer dette blant 

annet en kampanjefilm på tegnspråk om 

seksuelle overgrep, informasjonsmateriell om 

seksuelle overgrep mot funksjonshemmede 

og retningslinjer for inkluderende 

arrangementer. Til sammen vil materiellet 

utgjøre en pakke som kan brukes i lokallag og 

blant frivillige i 2018, der forebygging av vold 

og seksuelle overgrep vil stå i fokus. Tilsagn 

blir gitt for 2 år. 

kr 350 000,00

STIFTELSEN 

KVINNEUNIVERSITETE

T

Kjønnsdelte hjelpemidler? 

Kartlegging av hjelpemidler til 

personer med nedsatt 

funksjonsevne

Tiltaket innebærer et forskningsprosjekt for å 

avdekke eventuelle kjønnsmessige forskjeller 

i tildelingen av hjelpemidler, og hvorvidt dette 

gjør at personer med nedsatt funksjonsevne 

ikke får en likeverdig offentlig tjeneste. 

Tilsagn blir gitt for 3 år. 

kr 690 000,00



STIFTELSEN SOR

SYNLIG OG DELTAKENDE - 

Inkludering og deltakelse for 

personer med utviklingshemming 

i det ordinære arbeidsliv gjennom 

HELT MED-modellen

Tiltaket innebærer et opplegg for inkludering 

av personer med utviklingshemming i det 

ordinære arbeidslivet, blant annet i hoteller og 

sykehjem, gjennom modellen HELT MED. Det 

er anslagsvis 5000 mennesker på landsbasis 

som kan trekkes med i dette prosjektet på 

sikt. Tilsagn blir gitt for 3 år.

kr 1 200 000,00

SUNNAASSTIFTELSEN Brain Camp 

Gjennomføring av tiltaket "Brain Camp" for to 

forskjellig brukergrupper innenfor alvorlige 

hjerneskader. Dette innebærer en 

aktivitet/treningsleir der likemannsarbeid, 

utstrakt bruk av rollemodeller, motivasjon til å 

leve aktive liv, erfaringsutveksling og 

nettverksbygging er meget sentrale faktorer. 

Sunnaasstiftelsen har gode erfaringer med 

Camp Spinal og etablere tilsvarende konsept 

for personer med hjerneskade. Tilsagn blir gitt 

for 3 år. kr 850 000,00

ULOBA - 

INDEPENDENT LIVING 

NORGE SA

Personlig mikrostyre for 

beslutningsstøtte og bistand

Tiltaket innebærer en utredning av og å 

utvikle grunnlaget for mikrostyrer tilpasset 

personer med ulike funksjonsnedsettelser, 

samt å utarbeide opplærings- og 

veiledningsmateriell for personlige mikrostyrer 

som beslutningsstøtte etter modell fra 

Canada. Tilsagn blir gitt for 3 år. 

kr 200 000,00



Unge funksjonshemmede

Dobbeldiskriminert i møte med 

arbeidslivet

Unge Funksjonshemmede vil gjennomføre en 

systematisk kartlegging av utbredelsen av og 

former for dobbeltdiskriminering mot personer 

med nedsatt funksjonsevne. Målsetningen er 

å bidra til å gjøre arbeidslivet enklere for 

personer med nedsatt funksjonsevne og å 

motvirke hatefulle ytringer mot gruppen. 

Tilsagn blir gitt for 2 år. 

kr 600 000,00

kr 4 915 000,00


