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20180176

African Care RY

African Care ry hakee avustusta vuodesta 2011 lähtien
jatkuneen monikulttuurisen tyttöjen vertaisryhmätoiminnan
sekä vuonna 2015 käynnistetyn läksykerhotoiminnan
jatkamiselle.

5 000,00 €

20180053

AMABILE - Lasten ja
Nuorten Taideyhdistys
ry - AMABILE Föreningen för Konst för
Barn och Ungdomar

Floora-verksamhet - långsiktig musikundervisning på sociala
grunder, för barn och ungdomar, vilka väljs av kommunernas
socialverk samt skolkuratorer, av musikinstitutens pedadoger i
musikinstitutens undervisningsutrymmen, med start 1.8.2014.

2 500,00 €

20180113

Amnesty International
Finländska sektionen

Amnesty International Finlands arbete för de mänskliga
rättigheterna med betoning på flyktingars- och asylsökandes
rättigheter, arbetet mot våld mot kvinnor och arbetet för att
skydda människorättsförsvarare som
arbetar under hot.

20180158

Aniridia Finland

IT-stöd som ett kamratstödsprojekt

2 500,00 €

20180118

Aseman Lapset ry

Haemme avustusta Walkers-toimintaan ja sen edelleen
kehittämiseen Suomessa.

7 000,00 €

20180026

Aunen ja Erkin koti säätiö

Turvapaikanhakijoiden ja seniori-ikäisten ihmisten
mielenterveyttä kohentavaan yhteistoimintaan

2 500,00 €

20180022

Baltikumvännerna i
Korsnäs församling rf

Taloudellisen avustustoiminnan tukeminen eri
yhteistyötahojemme kanssa.

2 500,00 €

20180129

De Utvecklingsstördas
Väl i Mellersta Nyland
r.f.

För fritidsverksamhet med kamratstöd samt information på
svenska till personer med utvecklingsstörning i Mellersta
Nyland, deras anhöriga och vänner.

2 500,00 €

20180147

De Utvecklingsstördas
Väl i Västnyland rf

Meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med
funktionsnedsättning

2 500,00 €

20180040

DuvTeatern rf

för projekt Huskaffe och arbetet med DuvTeaterns
jubileumsproduktion “Släktkrönikan” (arbetsnamn).

2 000,00 €

20180170

Estlandsvännerna r.f.

Verksamhetsbidrag till gatubarnshemmet och socialcentret
Peeteli i Tallinn, Estland

7 000,00 €

20180172

FDUV / kurser

Ansöker om bidrag till två öppna föreläsningar om
självmedkänsla, riktad till föräldrar till barn med
funktionsnedsättning samt till en Må-bra-dag för mammor, en
rekreationsdag för mammor till barn med
funktionsnedsättning.

2 500,00 €

20180104

FinFami Österbotten rf

Stöd till barnfamiljer och ungdomar

2 500,00 €

10 000,00 €

Vi ansöker specifikt om stöd för verksamhet riktad till
barnfamiljer och ungdomar som lever i familjer där psykisk
ohälsa förekommer.
20180093

FinFami Uusimaaa ry,
Nyland rf

Genom multiprofessionellt samarbete utveckla
verksamhetsmodell, s.k. ”pre-start” för de mest utsatta
ungdomarna, i risk för marginalisering.
För att sedan handleda de unga vidare till studier, jobb eller
andra åtgärder.

2 500,00 €

20180156

Finlands Röda Kors/
Åbolands dsitrikt

Integrationsstödjande verksamhet I Åboland
Bidraget används till anordnande av läxhjälp för
kvotflyktingbarn samt hobbyverksamhet för ungdomar med
invandrarbakgrund

2 500,00 €
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20180125

Finlands Svenska
Autism- och
Aspergerförening rf

För att ordna utbildning kring intressebevakning, arv och
testamente för anhöriga som har ungdomar och vuxna inom
autismspektret (Autism- och autismliknande tillstånd, och
Asperger syndrom)

1 600,00 €

20180159

Finlandssvenska
teckenspråkiga rf

För riktade aktiviteter med fokus på stöd i språk och identitet
för yngre personer som använder finlandssvenskt teckenspråk

2 500,00 €

20180154

Föreningen Luckan r.f.

Understöd för mångkulturell verksamhet i LillaLuckan i
Helsingfors.

2 500,00 €

20180013

Globaalinuoret ry,
Global ungdom rf

Järjestön yleistoiminnasta aiheuttuvien kulujen kattamiseksi.

5 000,00 €

20180067

Hakunilan
Lasten ja nuorten kerho- ja kulttuuritoiminta Länsimäen ja
kansainvälinen yhdistys Hakunilan lähiöissä.
ry.

5 000,00 €

20180139

Helsingfors Svenska
Krigsveteraner r.f.

Sociala och humanitära understöd för krigsveteraner samt
deras änkor i huvudstadsregionen

3 000,00 €

20180155

HelsingforsMission /
Krisjouren för unga

Krisjouren för unga, som är en del av HelsingforsMission,
erbjuder avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd för 12-29
åriga unga, unga vuxna samt deras familjer. Bidraget söks för
att upprätthålla verksamheten.

3 000,00 €

20180031

IFTIN-SEURA RY

Iftin-seura ry hakee avustusta vähävaraisten perheiden
leiritoimintaan kesäaikana. Leiri pidetään 12.6. -16.6.2018
Nuuksiossa, Espoossa. Leiri on suunnattu yksin lapsiaan
kasvattaville vanhemmille, joilla on 0-13 vuotiaita lapsia.

2 500,00 €

20180192

Kamratförbundet för
Kuggomskolan rf

Utfärder för invandrare och flyktingar som deltar i kursen
"Hantverk för invandrare" i Traditionscentrum Kuggom

1 500,00 €

20180217

Kansan
Avustus toimintapäivien järjestämiseksi vähävaraisille
Raamattuseuran Säätiö perheille ja vähävaraisten perheiden lapsille Kansan
sr
Raamattuseuran Vivamon Lastenkylässä

2 500,00 €

20180221

Kansan
KORJATTU HAKEMUS - KORVAA HAKEMUKSEN
Raamattuseuran Säätiö 20180021
sr.
Avustus Kansan Raamattuseuran tukeman Pietarissa toimivan
päivä- ja perhekeskuksen sekä tukiasuntolan toimintakuluihin

7 500,00 €

20180041

Karjalan
Haemme avustusta Lahdenpohjan lasten taidekoulun
Humanitaarinen Tuki ry kunnostamisen jatkamiseen yhteistyössä Lahdenpohjan
kaupungin kanssa. Vastuuhenkilönä taidekoulun rehtori
Svetlana Valentinovna Tolstoganova.

2 500,00 €

20180211

Korsholms 4H-klubb r.f. Utökande av arbetspoolsverksamhet i Korsholm och Vasa

1 500,00 €

20180036

Kris-Oulu ry

Päihderiippuvaisille 15-29- vuotiaille nuorille tarkoitettu ryhmä,
jossa tarjotaan vertaistukea ja keinoja päihteistä
irtaantumiseen.

2 500,00 €

20180038

Kristinestads 4-HKlubbar

Tjejgrupper för åk 7 i Kristinestad

1 000,00 €

20180018

Kuulovammaisten
Lasten Vanhempien
Liitto ry (KLVL)

Kesäpäivien järjestäminen kuulovammaisten lasten perheille

2 500,00 €

20180019

Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund

Verksamhetsbidrag för Luckan Kyrkslätts
lågtröskelverksamhet som riktar sig till barnfamiljer samt unga
med invandrarbakgrund

2 500,00 €

20180131

Lähetyskappelin Ruoka- Ruoka-apu ry:n toimintakulut
apu ry

4 000,00 €

20180153

Lasten ja nuorten
yhdistys Pelikan ry

Vår stödverksamhet för ryska invandrarbarn i form av
logopedmottagning och småbarnsfostran i grupp

2 500,00 €

20180043

Logrus ry

Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy nuorisotoiminnassa
(2018-2021)

2 500,00 €
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20180164

Maahanmuuttajien
perhe ja nuorten
yhdistys ry

MAMU tukea Pakolaisia (MATUP) hanke. Tämän projektin
tarkoituksena on luoda silta pakolaisnuorison ja suomalaisten
välille

2 500,00 €

20180136

Mannerheimin
Lastensuojeluliiton
Helsingin yhdistys ry

Turvaverkko - apua perheväkivaltaa kohdanneille
lapsiperheille

5 000,00 €

20180112

Me osalliset ry - Vi
delaktiga rf

Fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning

2 500,00 €

20180115

MEH RY

Avustuksen tarkoitus on laajentaa yhdistyksen toimintoja,joilla
ennalta ehkäistään syrjintää ja auttaa yhteiskunnan
ulkopuolelle jääneisiin nuoriin ja nuoret jolla on uhkana jäädä
yhteiskunnan ulkopuolelle.

2 500,00 €

20180134

Mielenterveysomaiset
Pirkanmaa FinFami ry

Nuorten mielenterveysomaisten tiedon ja vertaistuen
mahdollistaminen viikonloppukurssin avulla

2 500,00 €

20180020

Missionskyrkan i
Ekenäs
avd./Biståndsarbetet

Ekonomiskt stöd för transporter till biståndsarbetet I Lettland
som görs bland barn och ungdomar i fattiga familjer,barnhem,
internatskolor, kriscenter för unga mödrar, ensamma, barn och
åldringar och andra som är i behov av hjälp.

2 500,00 €

20180073

Missionskyrkan i
Finland- Sjömansro

"Sommarskoj 2018" för barn- och unga på Sjömansro

1 500,00 €

20180092

MLL:n Lasten ja
Nuorten
Kuntoutussäätiö

Erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyvät osallisuutta tukevista
palveluista. Modernien kuntoutusvälineistöjen avulla voimme
lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten
avomuotoisten kuntoutuspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta.

2 200,00 €

20180122

Monaliiku ry

Maahanmuttajanaisten liikunta- ja hyvinvointitoiminta

2 500,00 €

20180133

Monika-Naiset liitto ry

Avustusta haetaan maahanmuuttajataustaisten naisten ja
heidän lastensa kotoutumisen tukemiseen Monika-Naiset liitto
ry:n MoniNaisten Tilassa

5 000,00 €

20180200

NADA HOPE r.f.

Sedan många år tillbaka hjälper vi de som är svaga och
utsatta i världen, både nationellt och internationellt. Vår fokus
är på flyktingar och speciellt barn, handikappade, sjuka och
åldringar enligt vår styrelses beslut under år 2018.

5 000,00 €

20180037

Närpes 4H

Bidrag söks för ungdomar med invandrarbakgrund eller olika
handikapp/sjukdomar som sysselsätts via Närpes 4H:s
arbetsförmedling Sydpolen.

1 500,00 €

20180076

Nicehearts ry

Lappeenrannan Tyttöjen Tila toiminta 10-28 -vuotiaille erityistä
tukea tarvitseville tytöille ja nuorille naisille

5 000,00 €

20180165

Non Fighting Generation Lasten ja nuorten väkivallan ja kiusaamisen vähentäminen
ry
Arvokas kasvatus toiminnan avulla harrastustoiminnassa sekä
turvapaikanhakijanuorten ohjatussa toiminnassa

5 000,00 €

20180103

Nuorten Palvelu ry

Viipurin erityistä tukea tarvitsevien nuorten harrastus- ja
leiritoiminnan mahdollistaminen sekä sosiaalisten ja
psyykkisten voimavarojen vahvistaminen

2 500,00 €

20180108

Nuorten Ystävät ry

Kehitysvammaisten kesätapahtuman järjestäminen Oulussa
kesäkuussa 2018

2 000,00 €

20180128

Nykarleby
Flyktingvänner rf

En utfärd där vi vidgar vyerna genom kultur, natur och
gemenskap, som en del av integrationen i vårt samhälle.

1 000,00 €

20180097

Pääkaupungin turvakoti Asumisyksikkö Kilpolan lasten ja nuorten kanssa tehtävä
ry
väkivaltatyö Lisää yksilö- ja ryhmä tapaamisia ammattiapuna
lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sille altistuneille lapsille ja
nuorille

20180060

Pakolaisneuvonta ry

RA-10

Yleisavustuksena järjestölle turvapaikanhakijoiden
oikeusturvan vahvistamiseksi
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20180199

Pakolaisten Puolesta
Ry/Medborgare för
flyktingar Rf

Stödverksamhet för asylsökande kvinnor

3 500,00 €

20180116

Pirkanmaan
Epilepsiayhdistys ry

Pirkanmaan Epilepsiayhdistys järjestää retken Epilepsialiiton
kesäkisoihin Seinäjoelle 16.6.2018.

1 000,00 €

20180189

Pixne kamratförening r.f. Upprätthållande av stödjande eftervårdsverksamhet

2 000,00 €

20180109

PSTY Ry

2 500,00 €

20180047

Psykosociala föreningen Allmänt verksamhetsbidrag för Psykosociala föreningen
Primula r.f.
Primula r.f.s lågtröskelverksamhet på Vänstugan Primula.

2 500,00 €

20180032

Psykosociala föreningen Bidraget kommer att användas för att ordna en hantverkskurs
Svalan r.f./Vänstugan
på vänstugan Svalboet under året 2018.
Svalboet

1 500,00 €

20180137

Psykosociala föreningen För psykosocialt stöd, meningsfulla aktiviteter,
Sympati rf
självhjälpsmetoder, nätverk och rekreation på svenska till
personer som lider av psykisk ohälsa samt deras anhöriga,
vilka ofta är både socialt utsatta och befinner sig i en
ekonomiskt svår situation.

1 500,00 €

20180044

Psykosociala föreningen Verksamhetsbidrag för 2018.
Träffpunkten rf

2 500,00 €

20180138

PUNTLAND
COMMUNITY RY

Tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajanuorelle tunteen
innostavasta paikasta, ja myös vahvistaa heiden kulttuuriidentiteettiään sekä sopeutumistaan Suomalaiseen
yhteiskuntaan.

5 000,00 €

20180004

Puntland Society of
Finland

Opi liikkuen - ryhmät ikääntyville maahanmuuttajille ja kotona
lasten kanssa oleville maahanmuuttajataustaisille äideille.
Ryhmien tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia suomen
kielen oppimiseen ja kannustaa kohderyhmiä liikunnan pariin.

2 500,00 €

20180198

R3Maahanmuuttajanuor Syrjäyttymisvaarassa olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret
ten tuki ry

2 500,00 €

20180218

Riihimäen
Nuorisoteatteri ry

Riihimäen Nuorisoteatterin kehitysvammaisten nuorten TitiNallet -ryhmän harjoitus- ja esitystoiminnan rahoitus

1 500,00 €

20180055

Ristola-säätiö

Kehitysvammaisten nuorten leiritoimintaa varten - För
lägerverksamhet för utvecklingsstörda ungdomar

2 500,00 €

20180175

Samaria rf

Skyddshemmet i Finland för kvinnor som är offer för
människöhandel, stödet till kvinnor och deras barn

20180181

SAMS Samarbetsförbundet
kring funktionshinder
r.f./verksamheten
Juridiskt ombud

Föreläsningsverksamhet på svenska i Finland om
funktionshinderjuridik och anknytande frågor för personer med
funktionsnedsättning, deras anhöriga, för tjänstemän och
förtroendevalda och andra som verkar inom området.

20180124

Savitaipaleen Nuorison Vähävaraisten lasten päiväkodin toimintaympäristön
Tuki ry
parantaminen Torin kunnassa.

2 500,00 €

20180085

Setlementti Tampere ry Avustusta haetaan NEO - OmaPolussa toimivan nuorten
/ NEO - OmaPolku
Vaikuttamisryhmän toimintaan. Vuoden 2018 teemoina ovat
presidentinvaalit, maakuntavaalit, SOTE- ja
maakuntauudistusten vaikutukset sekä Ei myytävänä!kansalaisaloitteen eteenpäin vieminen.

2 000,00 €

20180203

Sirkus Magenta ry

Ryhmäyttävää sirkustoimintaa lähiöiden koululaisille.

2 500,00 €

20180148

Snappertuna
Krigsveteraner rf

Brödrahjälp till krigsveteraner och deras änkor, makar eller
sambon i Snappertuna.

2 000,00 €

RA-10

Perhesuhteiden harmonisoiminen venäjänkielisissä perheissä
sekä venäjänkielisten nuorten addiktiivisen ja asosiaalisen
käyttäytymisen ennaltaehkäisy.
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20180207

SOMALI TAAKULOYHDSITYS RY

Projektin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää huumeiden
käyttöä helsinkiläisen maahanmuuttajanuorison keskuudessa
järjestämällä kouluissa teatteriesityksiä, kulttuurisia
kokoontumisia, seminaareja, työpajoja ja urheilutapahtumia.

2 500,00 €

20180161

Somaliseura SOFYA RY Somaliseura SOFYA Ry hakee avustusta leiritoimintaan joka
suuntautuu maahamnmuuttajanuorille. Leirejä järjestämme
neljä kappeletta 2018 aikan. Leiri pitopaikat järjestetään
Helsingissä sekä Porvoossa, nuorille mahdollistetaan sisä
kuin ulkoakiviteti

2 500,00 €

20180049

SOS-lapsikyläsäätiö

Kehittää ja laajentaa perheiltä perheille tarjottavaa
tukitoimintaa: vahvistaa lasten osallisuutta tukiperheprosessin
eri vaiheessa sekä lisätä mahdollisuuksia niin lasten kuin
perheiden vertaistukeen, laajentaa toiminta uusille alueille.

2 500,00 €

20180006

SPR:n Töölön osasto

SPR:n Töölön osaston Kaarlenkadun vastaanottokeskuksen
lastenryhmä

1 500,00 €

20180174

Steg för Steg rf

Delområden av Steg för Stegs verksamhet i Svenskfinland år
2018.

2 500,00 €

20180054

Suomen CP-liitto

Vammaisten lasten ja nuorten tukeminen.

2 500,00 €

20180089

Suomen Icehearts ry

för arbete i smågrupper och individuellt, inom Icehearts
verksamhetsmodell. T ex läger för speciellt utavlda barn med
sociala anpassningssvårigheter till huvudgruppen( 20-30 barn
per lag).

4 000,00 €

20180035

Suomen Kipu

Työnohjauksen tarjoaminen Suomen Kipu ry:n vapaaehtoisille
vertaistuen tarjoajille.

2 500,00 €

20180123

Suomen Kuurosokeat ry Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten nuorten toiminta,
syrjäytymisen ehkäisy ja yksilö osana yhteisöä

5 000,00 €

20180091

Suomen
meningomyeloseele- ja
hydrokefaliavammaiset
MeHyvät ry

2 500,00 €

20180009

Suomen Punainen Risti, Punavuoren vastaanottokeskuksessa toimivan naisten
Töölön osasto,
toimintaryhmän aktiviteettien tukeminen
Punahilkattoimintaryhmä

20180030

Suomen somalialaisten Aktiivisemmat nuoret, aktiivisempi ja ymmärtäväisempi
liitto
yhteiskunta.
Luoda valtakunnallinen somalinuorten neuvosto

2 500,00 €

20180144

Suomen Tourette- ja
OCD-yhdistys ry

2 500,00 €

20180046

Suomen
ValkonauhaliittoHaemme avustusta Yhteinen sävel – ryhmien toteuttamiseen
Förbundet Vita Bandet i Uudellamaalla sekä yhteistyössä Suomen Valkonauhaliiton
Finland ry
paikallisyhdistysten kanssa Lappeenrannan, Oulun ja Turun
seudulla.

2 500,00 €

20180206

Sydänlapset ja -aikuiset Avustus synnynnäisesti sydänvikaisille nuorille suunnatun
ry
kuntoutustoiminnan rahoittamiseen/Pohjoismainen leiri ja
sydännuorten tieto- ja vertaistukitapaamiset

2 500,00 €

20180024

Takaisin Elämään ry

Avustuksen tarkoitus on tukea yhdistyksemme perustyötä.

5 000,00 €

20180017

Tukikohta ry

Haettavalla avustuksella vahvistetaan päihdekuntoutujien
toimintakykyä työpajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan
avulla. Toimintakyvyn vahvistaminen on olennainen elementti
päihdekuntoutujien integroimisessa takaisin yhteiskuntaan.

2 500,00 €

20180117

USM r.f.

verksamhet för barn och ungdomar med erfarenhet av
missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

2 500,00 €

RA-10

Yhdistys järjestää haettavalla avustuksella vähintään yhden,
viikonlopun mittaisen vertaistukitapahtuman heikossa
taloudellisessa asemassa oleville perheille-, joissa on
meningoyeloseele- ja/tai hydrokefaliavammainen lapsi.

Avustuksella mahdollistetaan Touretten syndroomaa tai
OCD:ta (= pakko-oireinen häiriö) sairastavien lasten ja
nuorten vertaistapahtuma/kesäleiri Pikku-Syötteen
nuorisokeskuksessa Pudasjärvellä heinäkuussa 2018.
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20180027

Uudenmaan CPyhdistys ry

Yhdistyksen kesäviettopaikan"Lauranmökki" lattian korjaus

1 500,00 €

20180149

Vaasan Seudun
Monikkoperheet ry

Ordna evenemangserie med föreläsningar och rekreationsdag
för bygga upp flerlingsfamiljers stödnätverk och förebygga den
mentala hälsan

1 000,00 €

20180150

Vailla vakinaista
asuntoa ry

Asunnottomuudesta työhön

6 500,00 €

20180111

Vankien Omaiset VAO
ry

Vankien Omaiset VAO ry:n Perhetyö
Tuki- ja virkistystoiminta lapsiperheille, jonka vanhempi on
vankilassa:
Vankiloissa järjestettävät perhepäivät ja perheleiriviikonloppu

5 000,00 €

20180168

Vantaan Nuorten
Miesten Kristillinen
Yhdistys (NMKY) ry

Nuorten sosiaalisen pääoman kasvattaminen
toimintamahdollisuuksia ja vertaisryhmiä tarjoamalla mm. leirija kerhotoiminnassa.

2 500,00 €

20180005

Västra Nylands
Diabetesförening rf

Föreläsning om diabetes för skolans personal, morföräldrar,
farföräldrar andra möjliga personer som finns i
diabetesbarnens närhet, för att trygga barnens vardagsliv!

1 000,00 €

20180090

Vauvakassiyhdistys Vaaka ry

Turvaa ja tukea lapsille, nuorille ja perheille. Haemme
avustusta yhdistyksen ruohonjuuritason keräysten
toteuttamiseen Suomessa ja ulkomailla. Kulueriämme ovat
logistiikka ja sellaisten tarvikkeiden hankinta, joita emme voi
itse kerätä käytettyinä.

3 000,00 €

20180039

ViaDia Espoo ry

Hyvä Suomi - Kuntoutujan ystävänä -hanke pyrkii tukemaan
erityisesti monikulttuurisen kohtaamispaikka -toiminnan kautta
jo tutuksi tulleita ja apua tarvitsevia turvapaikanhakijoita ja jo
oleskeluluvan saaneita Espooseen asettuneita uusia
kuntalaisia.

2 500,00 €

20180014

Voikukkalapset ry

Haemme rahoitusta 12-17 vuotiaille nuorille suunnattuun
toimintaan, joiden vanhempi tai kumpikin
vanhemmista on vankilassa. Kyseessä on työpajatyyppinen
hanke, jossa nuoret pääsevät tekemään rap-musiikkia alan
asiantuntijoiden kanssa.

2 500,00 €

20180194

WAU ry

WAU ry:n sairaala ja erityisryhmätoiminnan tukeminen.

2 500,00 €

20180080

YAD Youth Against
Drugs ry

Ehkäisevän päihdetyön opas vanhemmille ja ammattilaisille

20180126

Yhteiset Lapsemme ry

Turvapaikanhakija- ja pakolaislasten kotouttavaan retki-,
kerho- ja tapahtumatoimintaan

Totalt

103

RA-10

Belopp

600,00 €
5 000,00 €
319 350,00 €

Skapade: 6.3.2018 10.34.27

Sida: 6

