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Verksamheter med anpassade aktiviteter 
kontaktuppgifter och länkar 
Här har vi samlat länkar till organisationer och föreningar vi kommit i kontakt med under 

projektets gång och som har verksamhet för barn och unga som behöver anpassad 

verksamhet. 

Hela landet 

Fritidsinfo Fritidsaktiviteter över hela landet. http://www.fritidsinfo.se/ 

Generation Pep Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att 

sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. 

https://generationpep.se/sv/ 

Parasportförbundet http://www.parasport.nu/  

Aktivisfonden Fonden har till uppgift att ge ekonomiskt stöd till barn med 

särskilda behov, barn som vill prova på och utveckla sin förmåga inom idrott med 

målet att må bättre, leva lite sundare och träffa vänner som delar intresset att 

idrotta och röra på sig. Man kan ge bidrag och även söka bidrag för stöd. 

https://www.aktivisfonden.se 

 

Göteborg   

Passalen är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter för barn och vuxna med 

funktionsvariation https://passalen.se/ 

Idrott utan gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter 

https://www.idrottutangranser.com/   

Bara Vanlig ger möjligheten att löpträna oavsett om man klarar av att rulla tio meter eller 

springa tusen, för barn och unga med funktionsvariationer. https://baravanlig.se/ 

 

Malmö   
Idrott utan gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter 

https://www.idrottutangranser.com/ 

 

Södertälje   
Idrott utan gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter 

https://www.idrottutangranser.com/ 

 

Norrtälje   

Idrott utan gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter 

https://www.idrottutangranser.com/ 

 

Norrköping   
Idrott utan gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla 

fritidsaktiviteterhttps://www.idrottutangranser.com/  
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Bara Vanlig ger möjligheten att löpträna oavsett om man klarar av att rulla tio meter eller 

springa tusen, för barn och unga med funktionsvariationer. https://baravanlig.se/ 

 

Linköping 

Idrott utan gränser får barn att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter 

https://www.idrottutangranser.com/ 

KFUM Funkis är en mötesplats för barn mellan 3-11 år med NPF och deras föräldrar 

https://linkoping.kfum.se/  

 

Stockholm med kranskommuner 
Bara Vanlig ger möjligheten att löpträna oavsett om man klarar av att rulla tio meter eller 

springa tusen, för barn och unga med funktionsvariationer. https://baravanlig.se/ 

Sumpan Allstar fotboll och innebandy för personer med funktionsvariationer 

https://sundbybergsik.myclub.se/parasport/sumpanallstarfotboll 

NPF Hjärtat Fotboll Våra aktiviteter utformas utifrån barnen, deras förmågor, styrkor och 

nivå. Vi tror på att alla kan lyckas genom rätt förutsättningar. http://www.npfhjartat.se/  

 

Karlstad 

Bara Vanlig ger möjligheten att löpträna oavsett om man klarar av att rulla tio meter eller 

springa tusen, för barn och unga med funktionsvariationer https://baravanlig.se/ 

 

Korpen Karlstad har aktiviteter för barn med NPF http://www.korpenkarlstad.se/  

 

Sundsvall 
Bara Vanlig ger möjligheten att löpträna oavsett om man klarar av att rulla tio meter eller 

springa tusen, för barn och unga med funktionsvariationer https://baravanlig.se/ 

 
Sollefteå 
Bara Vanlig ger möjligheten att löpträna oavsett om man klarar av att rulla tio meter eller 

springa tusen, för barn och unga med funktionsvariationer https://baravanlig.se/ 

Uppsala 

Fyrisgården Här hittar alla en meningsfull fritid. Oavsett om du är intresserad av kultur, 

idrott, skapande, möten eller dans. http://fyrisgarden.se/ 
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