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Umsækjandi Heiti verkefnis
Rauntölur 

2017
Umsókn 2018

Tillaga fyrir 
2018

1
Andrea Fanney 
Jónsdóttir- Handaband

Þróunarverkefni sem gengur út á að bjóða upp á nýtt virkniúrræði, skapandi 
vinnustofur, fyrir fólk á öllum aldri  á félagsmiðstöðvum Reykjavíkurborgar.

0 1.040.000 1.000.000 

2 Barnaheill
Óskað eftir styrk til innlendra verkefna. Samtökin veita ráðgjöf og sinna forvarnar- og 
fræðslustarfi.

500.000 1.000.000 700.000

3
Byggingafélag 
námsmanna Rekur  um 500 íbúðir fyrir námsmenn á höfuðborgarsvæðinu.

850.000 2.000.000 500.000

4
Daníel Sigríðarson - 
Spítalablöðrur

Heimsækir vikulega Barnaspítala Hringsins og gerir blöðrudýr fyrir börnin. Gefur 
börnum blöðrur og pumpur svo þau geti gert blöðrudýr þegar hann er ekki viðstaddur. 
Hann langar einnig að læra að gera betri blöðrudýr á ráðstefnu í USA, þar verður líka 
flottur spítalatrúður með námskeið.

0 206.000            0

5 Einhverfusamtökin
Einhverfusamtökin reka stuðningshópa fyrir unglinga og fullorðna á einhverfurofi og er 
sótt um styrk til þessa verkefnis. Markmiðið er að efla félagsfærni og þátttöku þeirra í 
samfélaginu.

450.000 600.000 600.000

6 Félagstofnun stúdenta
Styrkurinn er til að halda húsaleigu til stúdenta niðri og koma til móts við hækkun á 
fasteignagjöldum.

2.550.000 6.000.000 1.500.000

7
Hafdís Inga Hinriksd. 
/Heimasíða 
Bjarkarhlíðar

Gerð heimasíðu þar sem haldið verður utan um efni, fræðsluefni, tengla og annað sem 
snýr að ofbeldi. Hún verður fræðandi og leiðbeinandi fyrir alla, óháð aldri, kyni, 
kynþætti, þjóðerni, kynhneigð, trú eða hverju öðru. 

0          1.500.000 0

8
Hjálparstarf Kirkjunnar 
/Breiðholtsbrúin

Valdeflingarverkefni fyrir fólk til að koma saman tvisvar í mánuði til að elda og borða 
saman í hádeginu. Kjarninn er sameiginl. hádegisverður þar sem skipst er á að elda en 
allir taka e-n þátt í undirbúningi og mótun verkefnisins. Samhliða mat er boðið upp á 
föndur eða aðra iðju  og fyrirlestra/fræðslu. Fyrst og fremst ætlað Breiðholtsbúum en 
þó eru allrir velkomnir. Í Breiðholtsbrú koma Íslendingar, innflytjendur, hælisleitendur, 
öryrkjar, eftirlaunaþegar og fólk í hlutastarfi svo eitthvað sé nefnt.

500.000 440.000 440.000

Umsóknir um almenna styrki 2018 
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Umsækjandi Heiti verkefnis
Rauntölur 

2017
Umsókn 2018

Tillaga fyrir 
2018

9
Hjálparstarf kirkjunnar 
/Virkni og vellíðan

Tveggja ára virkniverkefni fyrir einstæðar mæður á örorku þar sem unnið er með 
sjálfstyrkingu og valdeflingu.  Átta konur sem allar eiga sameiginlegt að eiga börn í 
kringum 18 ára aldurinn en á þeim tímamótum breytist margt hjá þeim, m.a. að tekjur 
skerðast verulega . Verkefnið vinnur að því að styrkja mæðurnar á allan hátt 
mögulegan.

0 1.000.000 800.000

10 Hjólafærni á Íslandi
Hjólað óháð aldri- HÓA. Innleiðing á Íslandi á danska verkefninu "Cykling under alder"  
Byggir á sjálfboðaliðum sem fara með vistmenn hjúkrunarheimilia í hjólatúra.

200.000 400.000 300.000

11
Hola - félag 
spænskumælandi á 
Íslandi

Félagsstarf spænskumælandi aldraðra. Verkefni sem miðar að því að rjúfa félagslega 
einangrun aldraðra innflytjenda sem hafa lítið tengslanet og taka ekki þátt í félagsstarfi.

0 215.000 200.000

12 Höndin, félag
Notendur Handarinnar eru einstaklingar sem hafa orðið fyrir áföllum og þurfa stuðning 
með áframhaldandi þátttöku í samfélaginu.

0 500.000 500.000

13
Hrefna Birgitta 
Bjarnadóttir - BTM

BTM- Breytingar Tækifæri Markmið. Námskeið í lífsskoðun, styrkingu- og stefnumótun 
sem hefur verið hluti af þverfaglegu tilboði fyrir Gæfusporskonur, verkefni á vegum 
Geðheilsustöðvar Breiðholts og hefur það skilað góðum árangir.

1.098.000 1.110.000 1.100.000

14 Kvennaráðgjöfin
Kvennaráðgjöfin veitir ókeypis félags- og lögfræðiþjónustu fyrir konur og karla. Fyrst og 
fremst er hún hugsuð sem aðstoð við þær konur sem standa höllum fæti og þarfnast 
ráðgjafar sem þær geta ekki greitt fyrir. Kvennaráðgjöfin hefur m.a. tekið þátt í stofnun 
og opnun Bjarkarhlíðar.

0 200.000 200.000

15
Magnea Tómasd.- 
Orlofsdvalir aldraðra 
og heilabilaðra

Orlofsdvalir fyrir skjólstæðinga dagþjálfananna Múla- og Hlíðarbæjar. Markmiðið er að 
gefa fólkinu tækifæri til að fara í orlof, rjúfa félagslega einangrun og gera sér dagamun í 
öruggu umhverfi.

0 1.000.000 0

16 Mín Líðan ehf
Verkefnið býður upp á gagnvirka hugræna atferlismeðferð á netinu við kvíða og 
þunglyndi. Styrkurinn fer í að greiða sálfræðingum laun sem vinna að netmeðferð til 33 
háskólanema sem verður árangursmæld.

0 1.000.000 0
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Umsækjandi Heiti verkefnis
Rauntölur 

2017
Umsókn 2018

Tillaga fyrir 
2018

17

Ragna Björg 
Guðbrandsd. 
/Gagnagrunnur 
Bjarkarhlíðar

Gagnagrunni Bjarkarhlíðar,miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis, er ætlað að halda utan 
um tölfræðiupplýsingar og málaskrá fyrir þjónustuþega Bjarkarhlíðar. 

0 1.000.000 0 

18
Rauði krossinn í 
Reykjavík / 
heimsóknarvinir

Sjálfboðaliðar, karlar og konur frá 18 ára aldri, heimsækja félagslega einangraða 
einstaklinga einu sinni í viku í klukkustund í senn.

1.000.000 1.000.000 1.000.000

19
Rótin - félag um 
málefni kvenna

Konur studdar til bata. Rótin hyggst bjóða upp á meðferðarhóp fyrir konur með 
fíknivanda. Markmiðið er að þær læri að þekkja sjálfar sig sem einstakling í stað þess að 
skilgreina sig í gegnum sambönd eða stöðu. Að þær geti fundið styrkleika sína og byggt 
framtíð og betra líf á þeim.

0 1.000.000 800.000

20
Samskiptamiðstöð 
heyrnarlausra 

Túlkaþjónusta - menningarlíf. Verkefnið felst í túlkun í tómstundar- og 
menningarviðburðum fyrir heyrnarlausa, heyrnarskerta og daufblinda borgarbúa. Að 
þessir aðilar geti tekið þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli.

0 1.000.000 0

21
Samtök kvenna af 
erlendum uppruna á 
Íslandi

Sjálfstyrkingarnámskeið sem miðar að því að efla sjálfstraust og sjálfstrú kvenna af 
erlendum uppruna svo þær geti fullnýtt kosti sína. Verkefnið miðar að því að uppræta 
einangrun og auka lífsgæði þessara kvenna.

0 550.000 500.000 

22
Samtökin ´78 - Félag 
hinsegin fólks. 

Verkefnið miðar að því að ráðgjafar Samtakanna geti veitt fjarráðgjöf í síma eða á 
netinu. Markmiðið er að allt fólk geti nýtt sér ráðgjafaþjónustuna óháð búsetu, 
ferðaumstangi eða aðgengi. 

0 200.000 0 

23
Samtökin '78 - Félag 
hinsegin fólks.          Að 
eldast hinsegin

Þróun verkefnisins að eldast hinsegin. M.a. með því að afla sér frekari þekkingar um 
málaflokkinn.

0 330.000 330.000

24 Samvera og súpa
Verkefnið fjallar um að bjóða upp á súpu gegn vægu gjaldi og vinna gegn félagslegri 
einangrun þeirra sem hafa minna milli handanna.

150.000 250.000 200.000

25
Sólveig Hlín 
Kristjánsdóttir - Þinn 
besti vinur

Framleiðsla forvarnarmyndbanda fyrir börn og unglinga um þunglyndi og kvíða. 
Myndböndin útskýra hugræna atferlismeðferð sem ætluð er börnum og unglingum. 
Markmiðið er að sporna við þróun þunglyndis og kvíða.

500.000 1.350.000 700.000
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Umsækjandi Heiti verkefnis
Rauntölur 

2017
Umsókn 2018

Tillaga fyrir 
2018

26
Styrktarsjóður 
Ljósbrots - 
Lýðheilsustöð

Pepp Upp - framtíð til farsældar.  Verkefni sem er sérsniðið að ungmennum sem glíma 
við depurð, kvíða, einmannaleika, fíknivanda ofl. sem vilja ná tökum á lífinu og byggja 
sig upp. Markmiðið er að styðja við og styrkja ungmenni úr athafnaleysi og einangrun 
til virkni s.s. náms eða starfs.

1.000.000 1.740.000 1.000.000

27
Viðar Hafsteinn 
Eiríksson 
/Vinaskákfélagið

Vinaskákfélagið miðar að því að starfa af krafti fyrir fólk með geðraskanir og öryrkja. 
Tilganginum hyggst félagið ná með skákæfingum, skákmótum, fræðslu og viðburðum.

0 400.000 200.000

28 Brynja, hússjóður Ö.Í. Styrkur til lækkunar álagðra fasteignagjalda. Eiga 490 íbúðir sem öryrkjar leigja. 7.225.000 12.000.000 5.500.000

                                                                                                               Samtals: 16.023.000 39.031.000 18.070.000
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Fyrirtæki/stofnun Heiti verkefnis
Rauntölur 

2017
Umsókn 2018 Tillaga 2018

1 Afstaða til ábyrgðar

Aðstoð við fyrrverandi fanga í Reykjavík, að koma þeim úr velferðarkerfinu og út 
á vinnumarkað. Markmiðið er að lækka hlutfall þeirra fanga sem velkjast um í 
velferðarkerfinu eftir afplánun úr meira en 60% og þannig spara Reykjavíkurborg 
umtalsverða fjármuni til lengri tíma.

0 15.500.000 2.500.000

2 Blindrafélagið
Endurnýjun þjónustusamnings.  Samningar hafa verið gerðir frá 2003 og lengst til 
verið til þriggja ára. Hér er hann færður í eins árs þjónustusamning vegna þess að 
verið er að styrkja um húsaleigu.

4.120.000 4.200.000

3
Félag einstæðra 
foreldra

Ráðgjöf og sáttamiðlun til einstæðra foreldra. Félgsmenn eiga það flestir 
sameiginlegt að þurfa á ráðgjöf og aðstoð að halda. Leysa þarf úr málum sem 
koma upp vegna stöðu þeirra sem einstæðra foreldra.

1.250.000 4.100.000 1.250.000

4 Félag heyrnalausra Sótt um áframhaldandi samstarf við velferðasvið Reykjavíkurborgar í málefnum 
aldraðra búsettum í Reykjavík v/félagslegrar einangrunar, almenna þjónustu o.fl. 

4.600.000 16.940.000 4.600.000

5 M.S. félag Íslands
Sótt um áframhaldandi þjónustusamning um ráðgjafaþjónustu á vegum MS-
félags Íslands. Markmið verkefnisins er að vinna að velferð þeirra sem haldnir eru 
MS og aðstandendur þeirra með þjónustu, félagsráðgjafa og námskeiðum.

700.000 1.347.200 800.000

6
Mæðrastyrksnefnd 
Reykjavíkur

Aðstoð við bágstadda.  Úthlutanir eru 7 sinnum í mánuði, 1 fataúthlutun og 6 
matarúthlutanir. Auk þess eru sérstakar úthlutanir um jól og páska, fermingar, 
skólabyrjanir og nýorðnar mæður fá ungbarnapakka. Um 300 heimili fá aðstoð 
vikulega.

1.500.000 6.000.000 1.500.000

7
Rauði krossinn í 
Reykjavík - Frú 
Ragnheiður

Heilbrigðisaðstoð og nálaskiptaþjónusta fyrir jaðarsetta einstaklinga samkvæmt 
hugmyndafræði skaðaminnkunar. Sjálfboðaliðar fara á sérútbúnum bíl um 
borgina sex daga í viku.

0 9.000.000 2.500.000

Umsóknir um þjónustusamninga til eins árs 2018
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Fyrirtæki/stofnun Heiti verkefnis
Rauntölur 

2017
Umsókn 2018 Tillaga 2018

8
Sóltún heimahjúkrun og  
heimaþjónusta ehf.

Óskað eftir styrk til tilraunaverkefnis að veita í samstarfi við Reykjavíkurborg 20 
öldruðum notendum borgarinnar sérsniðna styrktarþjálfun á eigin heimili með 
aðstoð leiðbeinanda og danskrar velferðartækni, DigiRehab. Markmiðið er að 
gera fleiri öldruðum kleift að njóta góðs af styrktarþjálfun á eigin heimili með það 
að markmiði að draga úr einangrun, auka sjálfstæði og stuðla að fólk verði 
virkara í lífinu.

0 2.100.000 1.000.000

Hugarafl - 
verkefnastjórnun

Óskar er eftir styrk vegna stöðu verkefnastjóra Hugarafls sem sér um 
utanumhald starfsins og sinnir öllu sem tengist samningum við Reykjavíkurborg.

2.000.000 4.000.000 500.000

Hugarafl - listasmiðja 
og hópastarf fyrir ungt 
fólk 

Listasmiðja fyrir ungt fólk þar sem kennd er myndlist, kvikmyndagerð, 
tónlistarsköpun og skapandi skrif. Ljóst er að listasmiðjan höfðar vel til unga 
fólksins og býður upp á fleiri valmöguleika í enduhæfingu og batavinnu hvers og 
eins. Mikilvægt að geta boðið upp á spennandi valkosti sem byggja á áhuga unga 
fólksins. 

0 2.000.000 500.000

Hugarafl - 
aðstandendahópur og 
stuðningur 

Í 15 ár hefur Hugarafl þjónað þessum hópi  með reglulegum fundum og hafa þeir 
skipt sköpum. Alls hafa annað hundrað manns sótt þessa þjónustu á árinu sem er 
að líða. 

500.000 1.000.000 500.000

9

Hugarafl - 50% 
stöðugildi fagaðila 
sem vinna myndi með 
ungu fólki

Rúmlega 40% allra nýskráninga í félagið á árinu 2017 eru ungir einstaklingar á 
aldrinum 18 - 30 ára. Aukin ásókn ungs fólks í starfið sýnir að mikil þörf er á að 
vinna sérstaklega með unga fólkinu í gegnum sérsamning við Vinnumálastofnun. 
Ljóst er að þörf er á öðru stöðugildi til að sinna þessum hópi sérstaklega. 

0 4.500.000 3.000.000

13 Pieta á Íslandi
Samtök sem vinna gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða á Íslandi. Auk þess sem þau 
auka forvarnir vegna sjálfsvígshættu og skjálfsskaða. Sækja um  sem samsvarar 
einu stöðugildi sérfræðings.

8.500.000 4.200.000
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Fyrirtæki/stofnun Heiti verkefnis
Rauntölur 

2017
Umsókn 2018 Tillaga 2018

14
Vímulaus æska - 
Foreldrahús

Yfirskrift foreldrahúss er fjölskylduráðgjöf og námskeið. Þar er starfandi klínískur 
sálfræðingur í hálfu stöðugildi og ICDAC vímuefna- og fjölskylduráðgjafi í fullu 
starfi. Auk þess eru listmeðferðarfræðingur, fjölskyldumeðferðarfræðingur og 
annað fagfólk verkefnaráðið

5.800.000 8.000.000 5.800.000

Samtals: 10.550.000 50.987.200 32.850.000
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Fyrirtæki/stofnun Heiti verkefnis
Rauntölur 
2015-2017 

Umsókn 
2018-2020

Tillaga 2018

1 SÁÁ fjölskylduþjónusta

Verkefnið er um þjónustu á göngudeild SÁÁ, almennt forvarnarstarf og fræðslu- 
og kynningarstarf. Þeirri þjónustu má skipta í þrjá meginflokka. Þjónustu við 
áfengis- og vímefnasjúklinga og aðstandendur þeirra,forvarnir í samvinnu við 
stofnanir Reykjavíkurborgar og fræðslu og kennslu fyrir fagstéttir í starfi á vegum 
Reykjavíkurborgar.

19.800.000 30.000.000 19.000.000

2 Samtök um kvennaathvarf

Verkefnið er daglegur rekstur athvarfs fyrir konur og börn þeirra sem þurfa að 
flýja heimili sín vegna ofbeldis annars heimilismanns. Í athvarfinu er veitt skjól, 
ráðgjöf og stuðningur til fórnarlamba heimilisofbeldis. Markmiðið er að aðstoða 
konurnar til að losna úr ofbeldissamböndunum með ráðgjöf, stuðningi og 
samastað. Einnig er veitt viðtals- og símaþjónusta.

12.500.000 16.000.000 12.500.000

3
Sjálfsbjargarheimilið - 
Sundlaug Sjálfsbjargar

Stuðningur Reykjavíkurborgar við rekstur sundlaugar Sjálfsbjargarheimilisins. 
Opnir tímar fyrir fatlaða og aldraða.

1.900.000 6.000.000 1.900.000

4 Sjónarhóll - ráðgjafarmiðstöð 
Verkefnið fjallar um ráðgjöf til foreldra reykvískra barna  með sérþarfir vegna 
félags, heilbrigðis- og skólaþjónustu og  hafa milligöngu um mögulega 
samræmingu á þjónustu mismunandi þjónustukerfa. 

2.200.000 5.000.000 3.200.000

5 Samhjálp - kaffistofa 
Matargjafir til heimilislausra og útigangsmanna í Reykjavík.Rekstur á kaffistofu 
Samhjálpar í Borgartúni þar sem útigangsmenn, heimilislausir og aðrir þurfandi 
geta komið.

13.620.000     20.000.000 14.000.000

Samtals: 50.020.000 77.000.000 50.600.000

Umsóknir um þjónustusamninga til þriggja ára 2018-2021
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Frumvarp 2018 138.531.893
Bundið í samningum. 36.968.000
Tillögur að almennum styrk 18.070.000
Tillögur að samningum 83.450.000 -                                                       
Samtala: 138.488.000
Til ráðstöfunar 43.893



Þjónustusamningar og styrkir - Yfirlit 2018
Lagt fyrir velferðarráð 18. janúar 2018

Rauntölur 2017 Frumvarp 2018 Tillaga 2018 Athugasemdir 
Þjónustusamningar og styrkir til félagsmála - F3610 - áætlun 138.531.893 

Almennir styrkir 20.823.000 18.070.000 
Þjónustusamningar 107.883.204  83.450.000 

Þjónustusamningar samþykktir 2016 til þriggja ára*** -36.968.000 36.968.000 Þjónustusamningar sem búið er að ráðstafa
Samtals 128.706.204 101.563.893 138.488.000 

7.132.352 Afgangur 43.893 Afgangur

 Lagt fyrir velferðarráð 18. janúar 2018
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