
Organisation Projekt Beviljat  (kr) 

Ecpat Sverige Stödlinje som erbjuder hjälp 
och rådgivning  för barn som 
riskerar att utsättas för 
sexuella kränkningar, hot 
och övergrepp på nätet, 
ökad risk pga pandemin 

556 212 

Rädda Barnen Digifritids.se, ett digitalt 
fritids, för  
ensamma/isolerade låg- och 
mellanstadiebarn ofta i 
riskgrupp, en mötesplats 
med aktiviteter och 
möjlighet till kontakt med 
vuxna för stöd i svåra 
situationer.  

979 050 

Svenska 
Parasportförbundet och 
Sveriges Paralympiska 
Kommittee 

Digitala träningspass för 
personer i riskgrupp med 
funktionsnedsättning, med 
fokus på barn och unga. 

694 800 

Svenska kyrkan i 
Skärholmen 

Motverka utslagning av dem 
som redan har det svårt och 
inte heller pga av språket har 
korrekt information, bistå 
med akuta förnödenheter till 
riskgrupper. 

250 000 

Barnrättsorganisationen 
Erikshjälpen 

Läxhjälpsmodellen 
Studiestunden i Göteborg 
mellan isolerade äldre 
volontärer och  utsatta 
elever för att höja 
skolresultat och bryta 
segregation. 

312 034 

Riksförbundet Sveriges 
Stadsmissioner 

Akut hjälp till hemlösa och 
andra behövande i hela 
landet för personer i behov 
av mat, kläder, tvätt, 
hygienprodukter och 
hemliknande isolering vid 
risk för smitta. 

12 000 000 



Svenska Röda Korset Särskilda kristält och 
mottagningar utanför 
sjukhus för att avlasta 
vården, stödtelefon kring 
pandemin, trygga 
mötesplatser, läxhjälp 
online, 
informationsspridning och 
psykosocialt stöd. 

2 000 000 

Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst 

Musik utomhus för isolerade 
äldre på äldreboenden, 
Boshulän. För att bryta 
isolering för riskgrupp. 

230 050 

Föreningen 
Maskrosbarn 

Insats mot psykisk ohälsa. 
Digitala kuratorer och 
utökad chat för isolerade 
barn som lever i familj med 
missbruk. 

617 000 

Nacka församling Förhindra och avhjälpa 
psykisk ohälsa bland barn 
pga pandemin och 
informationsspridning till 
riskgrupper. 

338 000 

Stiftelsen Fryshuset Tre olika projekt: Stötta 
ungdomar i hemlöshet och 
migration som inte kan 
isolera sig i hemmiljö, stöd 
till mat, hygien, 
sysselsättning i Göteborg, 
Malmö, Stockholm. Mat till 
utsatta unga/barn i familjer 
som har begränsad ekonomi  
pga pandemin i Göteborg, 
Malmö, Stockholm. 
Motverka psykisk ohälsa hos 
unga i familjer med 
drogproblematik i 
Stockholm. 

4 300 000 

Neuro 
(Neuroförbundet) 

Bryta isoleringen med 
digitala aktiviteter för 
riskgrupper. 

217 875 



Islamic Relief Sverige 
OBS - samarbetet 
pausat sedan 25/8 2020.

Distribution av mat och 
hygienprodukter till 
behövande i riskgrupp. 
Stödtelefon för råd kring 
pandemin på flera språk. 
Stockholm, Malmö, 
Göteborg. 

1 236 882 

Majblommans 
Riksförbund 

Ekonomiskt stöd till barn i 
riskgruppsfamiljer som lever 
i fattigdom. Hela landet. 

5 000 000 

Föreningen 
Stöttepelaren 

Akutstöd till 
ensamkommande unga som 
inte kan bo kvar i 
värdfamiljer pga av 
pandemin, hela landet. 

126 000 

Föreningen Slussen i 
Lagan 

Matleveranser till 
riskgrupper/äldre personer i 
Ljungby och Lagan. 

205 000 

Arbetarnas 
Bildningsförbund (ABF) 

Kamratstöd och 
distansaktiviteter för 
personer med 
funktionsnedsättning. 

140 000 

Föreningen Convictus Inköp av mat och 
hygienartiklar till utsatta, 
hemlösa i riskgrupp i 
Stockholm. 

175 000 

Stiftelsen Bräcke 
Diakoni 

Bryta isoleringen för 
riskgrupper främst isolerade 
äldre. 

280 000 

Jontefondens 
Insamlingsstiftelse 

Mötesplatser online och 
jourttelefon för 
organtransplanterade i 
isolering och de som väntar 
på organ. 

500 000 

Pingst- fria församlingar 
i samverkan  

Akut hjälp till riskgrupper 
och marginaliserade 
medmänniskor 

500 000 



 
 

 

Stiftelsen Spinalis Onlineträffar för isolerade 
personer i riskgrupp, 
ryggmärgsskador 

80 400 

PIO, Primär Immunbrist 
organisationen 

Onlineträffar för isolerade 
barn och vuxna i riskgrupp 

102 000 

Grengehusets Vänner Hjälp med inköp och 
transport av livsmedel, 
medicin för äldre isolerade 
på landsbygden 

144 450 

Mind Äldrelinjen, utökade 
öppettider för att bryta 
ensamhet och isolering 

498 888 

Svenska kyrkan  

Insatser mot psykisk ohälsa 
och akuta insatser för 
riskgrupper. Kronprinsessan 
Victorias fond bidrar för att 
motverka psykisk ohälsa 
bland barn/unga. 

4 953 400 

Hela Människan 

Sociala stödinsatser för mat 
till utsatta, minska isolering 
och för att minska 
smittspridning bland 
besökare. 

2 592 750 

Total summa beviljade:  39 029 791 

 

Medel kommer från både insamlingen för riskgrupper i pandemin och från 

 Kronprinsessan Victorias fond. 


