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Tildeling diakonimidler 2020 

 

Kirkerådet lyste våren 2020 ut midler til prosjekter og tiltak for innovasjon og programutvikling med 
tanke på videreutvikling av det diakonale arbeidet i lokalkirken. 35 søknader ble mottatt. (Se 
vedlegg). 
   
Utlysningen oppfordret til å søke om større prosjekter, i størrelsesorden 100.000 - 500.000 kroner. 
Ved siden av en vurdering etter generelle kvalitetskriterier, har prosjekter med fokus på 
følgende tematiske områder blitt prioritert ved tildeling:   

1) Nytenkning mtp å bruke potensialet i frivillighet i diakonien   
2) Samskaping knyttet til diakonale utfordringer  

  
Følgende prosjekter tildeles støtte:  
  

Bodin menighet:  
“Kvinnegruppe og solidaritetskonfirmanter”  
  

  

 
Om prosjektet  
Ved å koble sammen en kvinnegruppe (flyktningbakgrunn) og konfirmanter, skal 
ungdommene og menigheten få økt kjennskap til flyktningers bakgrunn og 
livsvilkår og kvinnene norskkunnskaper og større nettverk.   
Prosjektet ønsker å bygge fellesskap, øke kunnskaper og styrke solidariteten med 
mennesker som opplever urettferdighet, fattigdom og utrygghet.    

 
Gruppa har som mål å virke trygghetsskapende, nettverksskapende og 
integrerende. Metodene som vil brukes, er undervisning, samtaler, måltid og besøk 
til sentrale institusjoner og lokale kulturtilbud og gruppa vil fokusere på rettferdig 
fordeling og fellesskap i både lokal og global sammenheng. De fleste samlingene vil 
kvinnegruppe og konfirmantgruppe utvikle sammen. Prosjektets målsetting på 
lengre sikt er å styrke menighetens evne til å bygge broer til flere mennesker med 
annen bakgrunn og annet livssyn.  
  

  

 
Samskaping/samarbeid om diakonale utfordringer  
Samhandling med NMS Gjenbruk, kommunens voksenopplæring, og samarbeid 
mellom menigheter, som alle rekrutterer medlemmer til gruppa. Aktivt samspill 
mellom diakoni og trosopplæring  

  

 
Frivillighet:  
Bruk av seniorvolontør og andre frivillige i planlegging og gjennomføring av 
prosjektet, og planer om å rekruttere frivillige fra kvinnegruppa påfølgende år  
  

  

Innvilget sum  
  
  

180.000  
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Diakoniutvalget i Tinn:  
«Omsorg for døende»  
  

  

 
Om prosjektet:   
Prester og diakoner skal få opplæringsressurser trygges i bruk av ritualet "omsorg for 
døende", pårørende og ansatte på sykehus og i sykehjem skal gjøres bedre kjent med 
at kirken tilbyr dette ritualet, og de ansatte skal spørre pårørende om de ønsker 
dette.  
Det skal utarbeides et enkelt hefte til bruk for prester og diakoner med ritualet 
"Omsorg for døende", med og uten nattverd. Videre vil det produseres to korte 
videoer som kan deles på sosiale medier, og som viser kirkens tilbud til pårørende. 
Disse kan brukes av menigheter på lokale Facebook-sider m.m. En lengre versjon 
som kan deles internt i kirken, og til pårørende og ansatte på sykehjem som ønsker 
mer informasjon. Det skal videre lages en kurspakke tilpasset de ulike aktørene 
(prester, diakoner, ansatte på sykehjem).  

 
Temaet er viktig innenfor diakonien og relevant for de fleste sokn, og ressursene kan 
derfor komme til nytte for mange.   
  

  

Samskaping/samarbeid om diakonale utfordringer  
Samhandling mellom menighetsansatte, institusjoner og pårørende i det 
aktuelle lokalmiljøet, og med kreative lokale miljøer i produktutviklingen. I tillegg vil 
heftet gjøre rede for hvordan prester og diakoner skal gjøre seg tilgjengelig for det 
lokale sykehjemmet, og det utarbeides et informasjonsskriv som kan sendes til 
ansatte på sykehus og sykehjem. Dette, sammen med videoene, vil kunne være 
ressurser andre menigheter enkelt kan ta i bruk for å komme enklere i gang med 
samhandling med institusjoner lokalt.   
  

  

Innvilget sum  
   

100.000,-  

Enebakk sokn:  
«Nestekjærlighet for enkeltmennesker i livskrise»  
  

  

 
Om prosjektet  
En gruppe frivillige diakonimedarbeidere støtter enkeltpersoner som er i en 
livskrise på praktiske måter. De skal gi støtte og bidra til å få et overblikk over 
situasjonen og finne aktuelle hjelpetiltak ut fra den enkeltes behov. Menighetens 
erfaringer viser at det offentlige hjelpeapparatet er sterke på å hjelpe enkeltpersoner 
med enkeltstående problemer, mens de i mindre grad har mulighet til å bidra når 
problemstillingene er sammensatte og mer komplekse. Enkeltmenneskers 
utfordringer er ofte sammensatte og kompliserte, og i dette prosjektet har de 
faglærte frivillige som oppgave å se de helhetlige og sammensatte 
problemstillingene og veilede den enkelte i møtet med hjelpeapparatet.   
 
Prosjektet ønsker å ta enkeltmennesker i livskriser på alvor, ved å møte dem med 
omsorg og praktisk hjelp, for å forebygge utfall som personlig konkurs, tvangssalg av 
bolig eller samlivsbrudd. For de frivillige som har gjort seg noen erfaringer i dette 
arbeidet, har det vært viktig i møte med offentlige instanser at hun/han 
som diakonimedarbeider opptrer på vegne av kirken.  
  

  

Frivillighet:    
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Innovativ og strukturert bruk av faglærte frivillige med erfaring fra yrker som politi, 
forebyggende enhet/rus, skatt, innfordring, kommunale tjenester, 
skole/ungdom/foreldre og barnevern, som kan gi nyttig læring og inspirasjon til 
andre menigheter.   
  

Samskaping/samhandling omkring diakonale utfordringer:  
Samhandling med en rekke instanser, avhengig av det enkelte tilfellet: NAV, 
banker/kredittinstitusjoner, fastleger, DPS/psykiatri, tingretten, namsmannen, 
politiet, fastlege og andre enheter i kommunen og Kriminalomsorgen.  
  

  

Innvilget sum  
  
  

140.000  

Kirkens ungdomsprosjekt (KUP):  
“Faglig forankring i ungdomsdiakonien”   

  

 
Om prosjektet:  
Målsettingen er todelt:  
1) Kompetanseheving og inspirasjon mtp hvordan Den norske kirke kan arbeide 
sammen med det offentlige i å møte behov hos ungdom i sårbare livssituasjoner.  
2) At ungdommer i sårbare livssituasjoner får erfare tilhørighet, livsmestring og 
mening gjennom møtet med kirkens diakonale tjenester, og møter voksne som evner 
å møte deres behov med en profesjonell kjærlighet.     
 
Prosjektet skal videreutvikle en velfungerende diakonal praksis, formidle 
kompetansen og erfaringen til andre deler av kirken, samt veilede og gå sammen 
med de mennesker som tennes for å starte lignende tiltak.   
Kirkens ungdomsprosjekt ses som en sterk faglig aktør, med gode skussmål fra både 
kirke og kommune, og prosjektet er godt forankret i bispedømmet.   
  

  

 
Samskaping/samhandling omkring diakonale utfordringer:  
Prosjektet i seg selv innebærer utstrakt samarbeid mellom Kirkens ungdomsprosjekt 
som en profesjonell, erfaren aktør på feltet, lokalkirkene, bispedømmet som 
koordinerende instans og ulike eksterne instanser innenfor hjelpeapparatet. KUP har 
lang erfaring og kompetanse i samhandling med offentlige aktører, og kan i dette 
prosjektet være en “fødselshjelper” og veileder for å utløse samskapingsprosesser i 
ungdomsarbeidet på nye steder.   
  

  

 
Frivillighet:  
Prosjektet kan gi kirken viktig innsikt og erfaring i samspillet mellom profesjonelle og 
frivillige. Frivillige i KUP går alltid sammen med en ansatt som har det faglige og 
administrative ansvaret. “En tydelig rolle- og ansvarsfordeling gjør at vi får utnyttet 
det store potensialet i frivillig omsorg, uten å brenne ut de frivillige. Frivilligheten må 
kvalitetssikres i møte med vanskelige livsfortellinger og de frivillige blir 
håndplukket (...) Fagutvikling, anerkjennelse og veiledning av de frivillige er 
avgjørende”.    
  

  

Innvilget sum  
  
  

500.000,-  

Nordstrand og Ljan menigehter    
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“Kartlegging og samskaping - ungdomsdiakoni Nordstrand og Ljan”  
  

Om prosjektet:  
Prosjektet har fire faser: først en empirisk kartlegging av ungdommers ønsker og 
behov (prest med forskerkompetanse), deretter etablering av relevante kontakter og 
relasjoner, rundebordskonferanse og til slutt en prosess med strategiutvikling. Målet 
er en samskapingsprosess som kan etablere et nettverk som skaper noe, og samtidig 
lage et konkret strategihefte som kan brukes lokalt. Forhåpentligvis vil det også være 
en ressurs for andre ungdomsdiakonale arbeid.   
Prosjektet framstår gjennomtenkt og realistisk og er med på å tydeliggjøre kirka som 
viktig aktør i lokalmiljøet. Forhåpentligvis vil både prosess og resultater også kunne 
ha overføringsverdi til arbeid andre steder.   
  
Menighetenes etablerte praksiser og prioriteringer kan i en del tilfeller stå i veien for 
nytenkning og utadrettet virke i diakonstillinger. Denne menigheten gjør et aktivt 
forarbeid for å sikre relevans og samskaping allerede ved etableringen av stillingen. 
Dette kan gi nyttig metodisk læring i arbeidet med andre diakonstillinger  
  

  

Samskaping/samhandling omkring diakonale utfordringer:  
Ønsker å etablere et nettverk på ungdomsfeltet i bydelen, og samarbeid med aktører 
som Nordstrand Kulturarena, Nordstrand idrettsforening, politi og barnevern, 13-20 
og Forandringshuset. Se for øvrig punkt over.   
  

  

Innvilget sum   166.500,-  

    

TOTALT:   1.086.500,-  

  
 
 


