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ALENEFORELDREFORENINGEN 

Forebyggende og 

helsefremmende tiltak for 

aleneforeldreforsørgere og 

deres barn, Trollhuset. annet 50 000                 

ANNAI POOPATHI TAMILSK KULTURSENTER, AVD. 

BÆRUM 

Å gi barn og ungdom 

muligheten til å styrke sin 

egenidentitet ved å formidle 

tamilsk språk, historie, 

kulturopplevelser, kulturarv og 

idrett. 

Er en landsdekkende 

organisasjon. Arrangerer 

åpen kulturkveld på 

Ramstad skole for alle, 

juleavslutning med prest 

som forteller om julen, og 

engelskundervisning i tillegg 

til sportsaktivitter og kurs i 

tamilsk kultur og språk. integrering og inkludering 50 000                 

ASKELADDEN

Søker støtte til 3,6 

arbeidstreningsplasser i 

forbindelse med bruktbutikk i 

Sandvika arbeidsforberedelse og arbeidstrening 375 000               



ASKER & BÆRUM AFGHANSK FORENING

Felleskap, Integrering og 

forebyggende arbeid

Det planlegges flere 

aktiviteter, herunder 

debatter om utfordinger 

knyttet til tvangsekteskap, 

datkurs og norskkurs integrering og inkludering 30 000              

ASKER & BÆRUM AFGHANSK FORENING 

Morsmålsundervisning og 

diverse sosiale aktiviteter 

for medlemmene

Samarbeid om ulike 

aktiviteter med en rekke 

frivillige organisasjoner    og 

kommunale tjenestesteder 

som Bærum Røde Kors, 

Rykkinn frivilligsentral, 

Marie Plathe og  Bærum 

innvandrerråd integrering og inkludering 50 000              

ASKER OG BÆRUM AFASIFORENING Medlemsaktiviteter

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 5 000                   

ASKER OG BÆRUM LOKALLAG AV NORGES 

BLINDEFORBUND 

Medlemsaktiviteter og 

tilrettelegging for blinde og 

svaksynte i Bærum kommune annet 5 000                   



ASKER OG BÆRUM TAMILER INAIYAM

Morsmålsundervisning 

Kurs for voksne og barn 

samt aktiviteter som 

svømming, kulturkveld, 

foredrag. Utstrakt 

samarbeid med andre 

organisasjoner. integrering og inkludering 50 000              

ASKER OG BÆRUM TAMILER INAIYAM Helseforedrag integrering og inkludering 7 000                 

Asker Og Bærum Tamiler Inaiyam Kulturkveld integrering og inkludering 20 000              

ASKER OG BÆRUM TAMILSKE FORENING

Å bevare kultur, 

morsmålsundervisning, trening

Undervisning i blant annet 

musikk, samarbeid med andre 

organisasjoner og deltakelse 

på Sanvika byfest. integrering og inkludering 75 000              

BABE-KULTURELLE FORENING

Brobygging, motvirkning av 

negativ sosial kontroll og 

tvangsekteskap samt skapelse 

av en møteplass for å fremme 

god integrering ihht til de 

offentlige lover og regler. Skal 

arrangere temakvelder om 

negative virkninger av 

negativ sosial kontroll, 

psykisk helse, viktigheten av 

trening og kosthold. integrering og inkludering 20 000              



BABE-KULTURELLE FORENING

Morsmålsundervisning, 

leksehjelp, sport og sosiale 

aktiviteter for medlemmer

Integrering og fokus på 

fysisk og psykisk helse. 

Leksehjelp, norskkurs for 

voksne. Foredrag om yrker, 

norsk samfunnsliv og 

negativ sosial kontroll
integrering og inkludering 75 000              

BÆRUM FRIVILLIGSENTRAL
Internasjonalt kor, dirigent, 

pianist, noter integrering og inkludering 5 000                 

BÆRUM RØDE KORS

Fellesverket Kvalitet og 

tilstedeværelse i 

integreringsarbeidet 

(ansettelse feriekordinator, 

miljøarbeider og 

areidslivskoordinator
integrering og inkludering 100 000            

BÆRUM RØDE KORS

Tilrettelegge for økt 

deltakelse i samfunnet for 

innvandrere og deres barn 

(damelag, barnas Røde Kors 

i Skytterdalen, 

middagsservering kafe 

Muligheten, utvidet tilbud 

på dagtid integrering og inkludering 610 000            

BÆRUM RØDE KORS 

Barnehjelpen- trygge og 

inkluderende aktiviteter for 

barn på krisesenteret og 

Dikemark asylmottak annet 10 000                 



BÆRUM RØDE KORS 

Besøkstjenesten-hindre tung 

ensomhet. Besøk en-til-en for 

eldre på sykehjem, sykehus og 

privat bolig

tilrettelegging for fellesskap og 

samhandling for seniorer 178 000               

BÆRUM RØDE KORS Flyktningguide integrering og inkludering 600 000               

BÆRUM RØDE KORS 

Fellesverket aktivitetstilbud for 

ungdom, leksehjelp, 

arbeidstrening, gatemegling, 

aktiviteter integrering og inkludering 204 000               



CHINESE PROFESSIONALS IN NORWAY

Ulike sosiale arrangementer 

for kinesere og familiene 

deres

Hoved mål for CPN er

å styrke samband mellom 

kinesiske akademikere og 

spesialister i Norge,

samt å bidra til et bedre 

samarbeid mellom Norge og 

Kina innen vitenskap, 

teknologi, kultur, og 

næringsliv. I tillegg ønsker 

CPN å fremme kulturelle 

mangfold i Norge og 

oppmuntre aktiv integrering integrering og inkludering 50 000              

CHINESE PROFESSIONALS IN NORWAY

Bedre kunnskap om norsk 

arbeidsliv og 

entreprenørskap

integrering og inkludering 70 000              

DEN ERITREISKE FORENING I BÆRUM 

Svømmekurs, 

ungdomsaktivitet, hyttetur, 

sosiale treff

integrering og inkludering 20 000              



DEN NORSKE TURISTFORENING OSLO OG OMEGN 

Seniorbuss-ukentlige turer for 

seniorer

tilrettelegging for fellesskap og 

samhandling for seniorer 150 000               

FAU Bjørnegård skole

FAU søker om å etablere et 

sosialt møtested for ungdom 

på Bjørnegård skole annet 10 000                 

FRELSESARMEEN 

Drift av "jobben", "varmestua" 

og "stedet"

omsorgs- og støttetiltak for personer 

med rusutfordringer 6 285 000            

FRISKIS&SVETTIS BÆRUM 

"Aktiv på dagtid" for 150 

personer med ytelse fra NAV

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 200 000               

HLF BÆRUM 

Møter, kurs for å fremme 

kunnskap om hørsel, 

hørselsvansker og 

hørselshjelpemidler

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 10 000                 

INNVANDRERRÅDET I BÆRUM

Kursing av frivillige som kan 

være tilsynsvakter på skoler 

i helgene integrering og inkludering 60 000              

INNVANDRERRÅDET I BÆRUM

Økt kunnskap og bedre 

ferdigheter om sjøvett og 

svømming til målgruppen. integrering og inkludering 70 000              

INNVANDRERRÅDET I BÆRUM

MangfoldighetHus (husleie, 

prosjektkoordinering og 

diverse foredrag og 

dialogmøter innen tema 

integrering og inkludering)

integrering og inkludering 436 000            

LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN 

PSYKISK HELSE BÆRUM 

Medlemsaktiviteter for 

pårørende innen psykisk helse

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 5 000                   



LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN 

PSYKISK HELSE BÆRUM 

Pårørende samtalegruppe med 

faglig veiledning

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 10 000                 

LEIEBOERFORENINGEN

Div trivselsfremmende tiltak 

gårdsstyret Skytterdalen 15 

og 17 annet 20 000              

MENTAL HELSE ASKER OG BÆRUM 

Medlemsaktiviteter og 

opplysningsarbeid for økt 

åpenhet og forebygging av 

psykiske helseplager

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 10 000                 

NFU BÆRUM LOKALLAG 

Arbeid for utviklingshemmede 

og pårørende i Bærum 

kommune- møter, aktiviteter, 

turer og seminarer annet 10 000                 

NORDHAUG GOLFKLUBB 

Tilrettelagt golfkurs for å øke 

livskvalitet og egenmestring 

for 20 personer med 

helsemessige og sosiale 

utfordringer integrering og inkludering 45 000                 

NORGES KFUK-KFUM

Kontinuerlig tiltak for unge: 

Prosjekt nettverk og United 

Sisters,

inkludert behovskartlegging
integrering og inkludering 300 000            

NORSK FOLKEHJELP, ASKER OG BÆRUM
mekkebua: 

sanitetsopplæring integrering og inkludering 20 000              



NORSK FOLKEHJELP, ASKER OG BÆRUM

Positivt engasjement: 

helgetur med 

sanitetsopplæring, helgetur 

med svømmeopplæring, 

reparasjonskafe
integrering og inkludering 70 000              

NORSK FOLKEHJELP, ASKER OG BÆRUM 

Foreningen arbeider aktivt 

med integrering, 

svømmeopplæring for 

innvandrere, arbeid med 

psykisk utviklingshemmede 

gjennom VIVIL lekene, 

sanitetsarbeid inn for idrett, 

kultur og arrangement. integrering og inkludering 14 000                 

NORSK FOLKEHJELP, ASKER OG BÆRUM 

Svømmeopplæring for 

innvandrere integrering og inkludering 30 000                 

PERSILLEHAGEN
Opplæring av styret i 

parsellhagen integrering og inkludering 80 000              

RYKKINN FRIVILLIGSENTRAL

Flerkulturell møteplass, div 

aktiviteter på Rykkinn 

frivilligsentral integrering og inkludering 30 000              

RYKKINN FRIVILLIGSENTRAL Rykkinn 50 år, integrering og inkludering 20 000              



RYKKINN FRIVILLIGSENTRAL 

Å bygge broer mellom 

mennesker på tvers av 

generasjoner, språk og 

kulturer. Bidra til et åpent og 

inkluderende Rykkinn ved å 

skape møteplass, starte tiltak 

og være hjertet for frivillig 

aktivitet. integrering og inkludering 50 000                 

STABÆK FOTBALL 

Gatelaget, trening, sosialt 

samvær, mat og kamper, 

turneringer. Arena for sosial 

tilpasning, egenverd og 

mestring 

omsorgs- og støttetiltak for personer 

med rus utfordringer 1 000 000            

STIFTELSEN FONTENEHUS BÆRUM 

Drift av Fontenehuset etter 

avtale med Bærum kommune arbeidsforberedelse og arbeidstrening 3 000 000            

STIFTELSEN VILLA WALLE 

Forebygge isolasjon, skape en 

arena for mestring, fellesskap 

og trivsel

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 45 000                 

STIFTELSEN VILLA WALLE Drift av kultur og aktivitetshus

forebyggende og helsefremmende tiltak 

for personer med psykisk eller somatisk 

problemer 1 815 000            

UNG INKLUDERING Ungdom møter ungdom integrering og inkludering 55 134              

VOKSNE FOR BARN ASKER OG BÆRUM

Unik ungdomsaktiviteter for 

etnisk norsk ungdom og 

ungdom med 

flyktningbakgrunn integrering og inkludering 60 000              
16 569 134         


