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Tildelte tilskuddsmidler til forebygging og bekjempelse av vold i nære 

relasjoner 2020 - totalt kr 14 500 000 

 Søker Beløp Tiltak 

1.  Bergen Røde Kors Kr 250 000  EVA - Tiltak for å støtte kvinner og barn som har vært utsatt for 
vold i nære relasjoner, æresrelatert vold og /eller 
menneskehandel.   

2.  Caritas Norge Kr 250 000 SWEA Support - Støttegrupper for kvinner med 
innvandrerbakgrunn som har brutt med voldelig partner. 

3.  CRUX Kalfarhuset 
oppfølgingssenter 

Kr 50 000 Kunnskap og kompetanse om vold i nære relasjoner - 
Konferanse om vold i nære relasjoner med spesielt fokus på 
vold/overgrep mot jenter og kvinner. 

4.  Fellesskap mot 
seksuelle overgrep 

Kr 600 000 Felles profil for FMSO og sentrene mot incest og seksuelle 
overgrep - Utvikling og lansering av felles visuell profil med blant 
annet felles nettsider for sentrene basert på ny profil og en 
kampanjefilm som skal rette seg mot hele befolkningen. 

5.  Forandringsfabrikken 
Stiftelse 

Kr 650 000 
 

“Rett og sikkert - nettressurs og læringsfilmer når barn har fortalt 
om vold eller overgrep”  
Digitale opplæringsressurser om hvordan man møter barn og unge 
som har vært utsatt for vold og overgrep.  

6.  Forandringsfabrikken 
Stiftelse 

Rett og sikkert LIVE - Konferanse om hvordan man møter barn og 
unge som har vært utsatt for vold og overgrep. 

7.  Frelsesarmeens 
rusomsorg 

Kr 200 000 Mellom oss - Tilbud om terapi til innsatte/nylig løslatte med mål 
om å øke omfanget av innsattes nettverk og styrke kvaliteten på 
relasjoner i nettverket. Tilbud om parterapi og systemisk 
familieterapi. 

8.  Hikmah-huset Kr 200 000 Adala - Nasjonalt nettverk med formål om å bygge opp kapasitet 
og kunnskap om vold i nære relasjoner, sosial kontroll og kvinnelig 
omskjæring, særlig inn mot det muslimske miljøet. 

9.  Info 123 Kr 200 000 Digital kampanje og seminarer for forebygging av vold i nære 
relasjoner i minoritetsmiljøer. Forebyggende tiltak særlig rettet 
mot det Somaliske miljøet. Film, seminarer og dialogmøter.  

10.  IVK Norge - norsk 
sirkel for ikkevolds-
kommunikasjon 

Kr 250 000 I møte med voldsutsatte - Kursing i å håndtere voldsofre, særlig 
rettet inn mot førstelinjen 

11.  Jasska/Trygg - 
nettverk for økt 
åpenhet om alvorlige 
krenkelser 

Kr 100 000 Konferanse om forebygging av vold i nære relasjoner -  
Konferansene med hovedmål å synliggjøre de ulike 
hjelpetjenestene som finnes i områdene rundt Narvik og Hamarøy. 

12.  Javielsker Kr 250 000 Slik ser samtykke ut - Formidlingsfilm for og med unge om hvordan 
man kan oppfatte og kommunisere seksuelt samtykke. 

13.  Kirkens bymisjon Kr 300 000 Familiehjelpen; vold i nære relasjoner - Familiestøtte der frivillige 
ukentlig besøker barnefamilier som er i behov for støtte i 
hverdagen. 

14.  Kirkens 
Ungdomsprosjekt 

Kr 300 000 Unge mødre med barn - Mødregrupper med målsetting å være et 
nettverksbyggende og kompetansehevende treffsted for unge 
mødre. 
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15.  Krisesenteret i Midt-
Troms 

Kr 120 000 Konferanse om vold i nære relasjoner - Dagskonferanse med fokus 
på vold i nære relasjoner. Skal bidra til økt kompetanse i de mange 
små kommunene i distriktet. 

16.  Krisesenter-
sekretariatet 

Kr 600 000 Taushet tar liv - Kunnskaps- og opplysningstiltak om vold i nære 
relasjoner. Bredt nedslagsfelt om mange ulike kanaler og 
virkemidler. Mangeårig prosjekt i samarbeid med 
likestillingsombudet.  

17.  KUN (Stiftelsen 
Kvinneuniversitetet 
Nord) 

Kr 350 000 Fagdager mot vold i distriktskommuner - Fagdager om vold i nære 
relasjoner i distriktskommuner i Trøndelag og Nordland.  

18.  Likestillingssenteret 
(Stiftelsen 
Kvinneuniversitetet) 

Kr 400 000 VIP (Viktig Interessant Person) – Voldsforebyggende program for 
mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. Utdanning og 
sertifisering av kommunalt ansatte til å drifte program for 
forebygging av vold mot funksjonshemmede i sin kommune.  

19.  Likestillingssenteret 
(Stiftelsen 
Kvinneuniversitetet) 

Kr 400 000 Våg å se - våg å handle! 
Videreutvikling og utvidelse av prosjektet Les for meg – snakk med 
meg! Kurset er rettet mot hjelpeapparatet, med mål om å avdekke 
vold og overgrep, særlig mot barn.  

20.  Lørenskog 
Sanitetsforening 

Kr 150 000 Forebyggende arbeid for voldutsatte i nære relasjoner -
Gruppeterapitilbud for klienter som tidligere har vært i voldelige 
forhold og som er tilknyttet NKS sine ressursvenngrupper. 

21.  Mira-senteret Kr 800 000 MiRA-Senterets tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære 
relasjoner - Ressurssenter for minoritetskvinner. Arbeider mot vold 
i nære relasjoner gjennom, rådgivning, kurs workshops og diverse 
grupper. Retter seg mot både publikum og hjelpeapparatet.  

22.  Mulighetenes hus Kr 100 000 Sammen om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. 
Kompetanseheving om forebygging av vold i nære relasjoner blant 
tilsatte ved Mulighetenes hus i Vennesla.  

23.  Norges Røde Kors Kr 250 000 «Kors på halsen» - Anonymt samtaletilbud for barn og unge. 
Forebygging og bekjempelse av vold og overgrep mot barn og unge 

24.  Norske Kvinners 
Sanitetsforening 

Kr 500 000 «Ressursvenn» - Sosialt nettverkstilbud til ofre for vold i nære 
relasjoner som er i reetableringsfasen. 

25.  Norske Kvinners 
Sanitetsforening 
(N.K.S.) 

Kr 300 000 Spør først! Undervisningsopplegg med fokus på grensesetting og 
samtykke ved sex. Særlig fokus på forskjellen mellom seksualitet og 
pornografi.  

26.  Oslo Krisesenter og 
Kompetansesenter 
for vold i nære 
relasjoner 

Kr 500 000 Nettverkstreff - Nettverkstjeneste for tidligere beboere på 
krisesenter.  

27.  Oslo Krisesenter og 
Kompetansesenter 
for vold i nære 
relasjoner 

Kr 600 000 Unge relasjoner - Nasjonalt chattilbud til unge utsatt for vold fra 
partner eller kjæreste 

28.  Oslo Røde Kors  Kr 200 000 Aktiviteter for barn på krisesenter - Aktivitetstilbud og nettverk for 
barn som bor eller har bodd på krisesenter.  

29.  Oslo Røde Kors, 
MARTE 
nettverkssenter 

Kr 100 000 MARTE nettverkssenter - Nettverkssenter for kvinner som har vært 
utsatt for vold i nære relasjoner.  
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30.  Oslo, Likestilling, 
Inkludering og 
Nettverk (LIN) 

Kr 100 000 Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge - Dialogmøter 
for å forebygge vold og overgrep mot barn i familier med 
innvandrerbakgrunn 

31.  Para Samfunn Kr 500 000 Forebyggingsprosjektet Mann. Jeg? – En teaterforestilling om vold 
og seksuelle overgrep mot gutter og menn.  

32.  Redd Barna Kr 600 000 #JegErHer - Undervisningsopplegg for barn på mellomtrinnet (5.-7. 
klasse) om seksuelle overgrep. 2. opplag 

33.  Redd Barna #JegErHer - Konferansen – Resultater, utfordringer og veien videre 
for å bekjempe vold og overgrep mot alle barn. 

34.  Redd Barna Kr 300 000 Informasjonsmateriell oversatt til samisk om vold og overgrep til 
samiske barn.  

35.  Reform - 
ressurssenter for 
menn 

Kr 250 000 Under radaren. Et bedret tilbud til eldre menn utsatt for vold i 
nære relasjoner - Utarbeiding og formidling av kunnskap om vold 
mot eldre menn 

36.  Reform - 
ressurssenter for 
menn 

Kr 250 000 Rød knapp 2020 - Informasjonsarbeid om vold i nære relasjoner i 
regi av Rød Knapp - Alliansen.  

37.  Reform - 
ressurssenter for 
menn 

Kr 250 000 Menn også 2020. Videreutvikling av det kommunale 
krisesentertilbudet til menn og LHBT-personer  
Utvikling og formidling av kunnskap om vold i nære relasjoner 
blant LHBT-personer.  

38.  Skeiv Verden Kr 400 000 Informasjonsarbeid om og hjelpetiltak mot voldsproblematikk 
knyttet til LHBT-personer med minoritetsbakgrunn. 

39.  Stiftelsen Alternativ 
til Vold 

Kr 500 000 «Vi vet du vil og tror du kan» 
Et ettårig metodeutviklingsprosjekt med foreldre som har utsatt 
eller eksponert sine barn for vold. 

40.  Stiftelsen Blå kors 
Fredrikstad,  
Krise- og 
incestsenteret i 
Fredrikstad 

Kr 30 000 Likeverdig tilbud - Reetablering  
Kunnskapsutvikling knyttet til reetablering etter opphold på 
krisesenter.   

41.  Stiftelsen Kirkelig 
Ressurssenter mot 
vold og seksuelle 
overgrep 

Kr 300 000 Foreldrekurs for å forebygge og bekjempe skadelig seksuell atferd 
blant barn og unge. Utvikling av opplæringsmodul om skadelig 
seksuell atferd blant barn og unge, rettet mot kristne trossamfunn.  

42.  Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon i Bergen 

Kr 500 000 Trygge foreldre - trygge barn  
Støtte og rådgivningstiltak til foreldre som sliter med å takle 
omsorgsrollen. Særlig rettet inn mot såkalt gråsonevold.  

43.  Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon i 
Trondheim 

Kr 170 000 Bror- Kurs og informasjonsarbeid om voldserfaringene til menn 
med minoritetsbakgrunn og hvordan dette hanger sammen med 
vold i nære relasjoner.  

44.  Stiftelsen 
Krisesenteret i 
Vestfold 

Kr 80 000 Kompetanseløft og kompetansedeling om vold i nære relasjoner 
mellom Krisesenteret og kommunale samarbeidspartnere i 
Vestfold. Kompetanseløft i anledning markering av 40-
årsjubileumet til Krisesenteret i Vestfold. 

45.  Stiftelsen Tryggere Kr 200 000 Fagdag – vold og overgrep blant ungdom – Alta, Karasjok og 
Kirkenes. 

46.  Stiftelsen Tryggere Kr 300 000 Sinnemestring for unge voksne 2020 - Sinnemestringstilbud til 
unge voksne som har utøvd vold mot partner og/eller egne barn, 
eller som står i faresonen for å gjøre det. 
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47.  Stiftinga 
Krisesenteret i Sogn 
og Fjordane 

Kr 100 000 Kompetanseheving/Veiledning personell 
Kompetansebyggingstiltak på krisesenteret gjennom veiledere fra 
IVK. 

48.  Stine Sofies Stiftelse Kr 200 000 Stine Sofie Foreldrepakke - Informasjonsprogram som skal hjelpe 
og styrke blivende og nybakte foreldre for å forebygge vold mot 
spedbarn.  

49.  The Human Aspect Kr 200 000 Når skammen vinner over volden - Videointervjuer med personer 
som har opplevd vold i nære relasjoner.  

50.  UNICEF Norge Kr 300 000 Educational storytelling - Kunnskapsreise mot nye målgrupper. 
Digitalt undervisningsopplegg for å styrke kompetansen om 
seksuelle overgrep blant personer som jobber med barn og unge. 
Oppfølging av filmen «Alt jeg er». 
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