Styrkir úr Forvarnasjóði 1999
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra hefur samþykkt tillögu Áfengis- og
vímuvarnaráðs að úthlutun úr Forvarnasjóði samkvæmt 7. gr. laga nr. 96/1995 um
gjald á áfengi og 3.tl. 3.gr. laga nr. 76/1998 um Áfengis- og vímuvarnaráð, í framhaldi
af auglýsingu sem birtist í lok maí 1999.
Við úthlutun styrkja var stefna ráðsins höfð að leiðarljósi og meginmarkmiðið
vímulaus grunnskóli. Auk þess var fyrirfram ákveðið að:
• styrkja fyrst og fremst beint forvarnastarf á vettvangi.
• ekki yrðu veittir styrkir til rekstrar.
• ekki yrðu veittir styrkir til meðferðar.
• rannsóknarumsóknir yrðu metnar af hæfum, óháðum, fræðimönnum.
• ekki yrðu veittir styrkir til útgáfu og þýðinga á náms- og kennsluefni að þessu
sinni. Finna þarf farveg fyrir útgáfu á náms- og kennsluefni.
• þeir sem styrki hlytu yrðu að vera traustir og verkefnin líkleg til að skila árangri.
Á árinu 1999 verður 35.850 milljónum króna af Forvarnasjóði varið til ýmissa
vímuvarnavekefna. Verkefni sem samið hafði verið um af heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytinu fyrirfram eru:
Ísland án eiturlyfja
Fjölskyldumiðstöðin
(í samvinnu við Rauða kross Íslands og Reykjavíkurborg)
Sveitarfélagaverkefni SÁÁ
(í samvinnu við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið)

4.800.000
3.000.000
6.500.000

Áfengis- og vímuvarnaráð samþykkti eftirfarandi verkefni áður en styrkir úr
Forvarnasjóði voru auglýstir:
ESPAD könnunnin (European School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs), sem lögð var fyrir nemendur í
10. bekkjum grunnskóla vorið 1999.
Gagnasafn á vefnum
Úthlutað til verkefna nú eftir auglýsingu:
SAMTALS varið til verkefna á árinu:

4.000.000
1.000.000
16.550.000
_______________
35.850.000

Forvarnasjóður
Úthlutun 1999

Börn eru líka fólk –námskeið fyrir börn í áhættuhópum
Vímulaus æska
Forvarnarverkefnið „Hættu áður en þú byrjar“
Lögreglan í Reykjavík, Hvítasunnukirkjan á Íslandi – Marita, Félagsþjónustan í
Reykjavík
Fyrirmyndarforeldrar/foreldrasamningurinn
Heimili og skóli
Fíkniefnafræðsla í framhaldsskólum
Jafningjafræðslan
Kynning á útivistarreglum
Forvarnadeild lögreglunnar í Reykjavík, Ísland án eiturlyfja, Vímulaus æska,
Heimili og skóli, Samstarfsnefnd Reykjavíkur um afbrota- og fíknivarnir
Vímuvarnaskólinn
Fræðslumiðstöð í fíknivörnum, forvarnadeild SÁÁ og Rauði kross Íslands
Auglýsingaátak gegn unglingadrykkju
SAMFÉS / Ísland án eiturlyfja
Bindindismótið í Galtalækjarskógi
Sumarheimili templara
Forvarnir í samstarfi við ungmenna- og íþróttafélög í sveitarfélögum
Fjölmennt
Lífsstíll ungs fólks, breyttar áherslur - tilraunaverkefni
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Foldaskóli – vímulaus grunnskóli – tilraunaverkefni
Foldaskóli
Unglingalandsmót UMFÍ árið 2000 – vímulaus fjölskyldu- og íþróttahátíð
Ungmennafélag Íslands
Reykjanesbær á réttu róli – alhliða forvarnir í bænum
Reykjanesbær
Fræðsla um hass og amfetamín
Forvarnadeild SÁÁ og fræðsludeild lögreglustjórans í Reykjavík
Sæludagar 1999 – vímulaus fjölskylduhátíð um verslunarmannahelgi
Skógarmenn KFUM
„Rusfri diil“
Íslenskir ungtemplarar
VOFF – verkefnið, leiklist og námskeið tengd vÍmuvörnum.
Kompaníið – Upplýsinga- og þjónustumiðstöð ungs fólks á Akureyri
Landsmóta skáta
Bandalag íslenskra skáta
Hátt uppi án vímu – hvatning til „jákvæðrar áhættuhegðunar“
Bandalag íslenskra skáta
Unglingar í áhættuhópi og foreldrar þeirra
Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann – SÁÁ
Vefsíða um áfengis- og fíkniefnamál
Fræðslumiðstöð í fíknivörnum
Verum saman – verkefni fyrir 10 – 12 ára börn og foreldra þeirra
Komið og dansið
Ferðastyrkur
AA – samtökin (úthlutað af ráðherra)
Verkefni til að bæta skemmtanahald í framhaldsskólum
Komið og dansið
Breytt viðhorf til ölvunar
Fræðslumiðstöð í fíknivörnum
Foringjanámskeið skáta
Bandalag íslenskra skáta
Efling foreldrarölts
SAMFOK – samtök foreldrafélaga og foreldraráða í grunnskólum í Reykjavík
Efling foreldrarölts
SAMKÓP
Tilvera í Grundarfirði - samfélagsverkefni
Hópur foreldra í Stykkishólmi
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