MYÖNNETYT
ANSÖKNINGAR

Hak.nro

Ansökande

Ändamål

20190254

African Care ry

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

20190106

Amnesty Inetrnational
Finländska sektionen

Amnesty International Finlands arbete för de mänskliga
rättigheterna med betoning på flyktingars- och asylsökandes
rätt till familjeåterförening samt arbete mot våld mot kvinnor i
Finland.

10 000,00 €

20190181

Aseman Lapset ry

Aseman Lapset ry:ssä kehitetyn ja tänä vuonna 25 vuotta
täyttävän Walkers-toiminnan toteuttaminen ja edelleen
kehittäminen Suomessa. Keskeisenä tehtävänä on hyvien ja
turvallisten kohtaamisten tuottaminen aikuisten ja nuorten
välille.

7 000,00 €

20190174

Baltikumvännerna i
Korsnäs församling rf

Humanitäärisen avun rahtikustannusten kattaminen
Baltianmaihin, kummilapsiavustusten jatkuminen
Petroskoissa yksittäisten kummien poisjäämisen jälkeen ja
ruokapakettien jakaminen lähialueella joulun alla.

2 500,00 €

20190247

Barnavårdsföreningen i För Tjejvillan verksamhet - könssensitivt målinriktat arbete för
Finland
att stödja flickor i deras vardag och utveckling.

2 500,00 €

20190241

Dagcentet Hyddan

Allmänt bidrag för Dagcentret Hyddans verksamhet.

2 000,00 €

20190147

De Sjukas Väl i
huvdstadsregionen rf

För rehabilitering av äldre svenskspråkiga som bor ensamma
eller får vård av en närstående i det egna hemmet.
Målsättningen är att klienten skall bo hemma så länge som
möjligt eller till livets slut.

2 500,00 €

20190260

De Utvecklingsströdas
Väl i Västnyland r.f.

Arrangera meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med
funktionsnedsättning under år 2019

2 500,00 €

20190267

De Utvecklingsstördas
Väl i Mellersta Nyland

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

2 500,00 €

20190161

Diabetesföreningen i
Åboland r.f.

Diabetesföreningen i Åboland r.f. ansöker om bidrag för
arrangerande av Svenska Träffen i Åbo 7-8.9.2019

1 000,00 €

20190157

DuvTeatern rf

för projekt Huskaffe och för DuvTeaterns jubileumsproduktion
“I det stora landskapet. En sagolik familjekrönika”.
(Produktionen gick tidigare under arbetsnamnet
“Släktkrönikan”).

2 000,00 €

20190175

Ekenäsnejdens
krigsveteraner

anhållan om understöd för krigsveteranerna , deras hustrur
och änkor till fromma

2 500,00 €

20190040

Enon 4H-Yhdistys Ry

Toimimme itäisessä Suomessa syrjäseudulla jossa lasten ja
nuorten syrjäytyminen on iso riski. Avustuksella järjestäisimme
toimintaa sekä lapsille että nuorille, jossa heidän oma
osallistuminen ja tekeminen näkyisi suuresti.

2 500,00 €

20190015

Espoon
Kehitysvammatuki ry

Yhdistyksemme on tarkoitus järjestää kaksi leiriä.
Ensimmäinen on kevään luontoleiri kehitysvammaperheille.
Pääosa avustuksesta haetaan kehitysvammaisille nuorille
järjestettävän kesäleirin kustannusten kattamiseksi.

2 500,00 €

20190031

Estlandsvännerna r.f.

Verksamhetsbidrag till gatubarnshemmet och socialcentret
Peeteli i Tallinn
Bethel´s Centrre of Pastoral care

10 000,00 €

20190071

FDUV/kurser

Ansöker om bidrag till en familjekurs för familjer där det finns
ett barn eller ungdom med en sällsynt intellektuell
funktionsnedsättning.
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Belopp
5 000,00 €

3 000,00 €

Sida: 1

Hak.nro

Ansökande

Ändamål

20190137

Filoksenia ry

Yhdessä - elämässä eteenpäin!

Belopp
2 500,00 €

Vuonna 2019 Filoksenia toteuttaa yhdessä eri alojen
toimijoiden kanssa hankkeen, joka tuottaa kokemuksia siitä,
että he saavat tukea ja turvaa, neuvoja ja ratkaisuja,
kumppaneita ja mahdollisuuksia omassa elämässään.
20190085

FinFami Uusimaa ry,
Nyland rf

Vidareutveckla multiprofessionellt samarbete,
verksamhetsmodellen, Pre-Start för de mest utsatta
ungdomarna, i risk för marginalisering.
Ungdomarna handleds vidare till sociala stödåtgärder eller
andra åtgärder. Senare till studier, jobb.

2 500,00 €

20190183

FinFami Österbotten rf

Stöd till ungdomar och unga vuxna i form av föreläsningar,
gruppverksamhet och rekreation.

2 500,00 €

20190096

Finlands Röda
Samnordiskt läger för ungdomar mellan 12-16 år i Ekorrsele
Kors/Ungdomslägergrup Lycksele. Busstransport samt båtresa arrangeras av
pen
arbetsgruppen vid den svenska avdelningen i Vasa.

20190190

Finlands Svenska
Autism- och
Aspergerförening rf

Föreningen ansöker om understöd för fritidsaktiviteter för barn
och unga med autismspektrumstörning och deras familjer.

1 400,00 €

20190210

Föreningen Luckan r.f.

Understöd för att arrangera specialanpassad kultur- och
socialaktiverande verksamhet för barngrupper och familjer i
behov av särskilt stöd. Samt inkludering av familjer med
annan kulturbakgrund i det svenska rummet och
gemenskapen.

2 500,00 €

20190220

Globaalinuoret ry,
Global ungdom rf

Järjestön perustoiminnasta aiheuttuvien kulujen kattamiseksi

5 000,00 €

20190263

Globaalinuoret ry,
Global ungdom rf

Pioneers of the Future Pilot Projektista aiheuttuviin kuluihin
Etiopialaisten nuorten voimaannuttaminen suomalaisen
nuorisotyön avulla laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan
kitkemiseksi.

5 000,00 €

20190127

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

5 000,00 €

20190197

Helsingfors Svenska
Krigsveteraner rf

Sociala och humanitära understöd för krigsveteraner samt
deras änkor i huvudstadsregionen

2 500,00 €

20190098

Helsingfors Svenska
Scouter r.f.

Vi ansöker om medel för att främja färdigheterna i första
hjälpen och mental hälsa hos våra unga ledare, som
frivilligarbetar med barn och ungdomar.

1 000,00 €

20190166

Helsinkimissio ry

Nuorten kriisi- ja keskusteluavun tarve on kasvanut viime
vuosina. Nuorten kriisipiste tarjoaa ammatillista
keskusteluapua 12-29-vuotiaille apua tarvitseville nuorille. Apu
on nuorille maksutonta. Haemme avustusta Nuorten
kriisipisteen toimintaan.

3 000,00 €

20190095

Iftin-seura ry

Iftin-seura ry hakee avustusta vähävaraisten perheiden
leiritoimintaan kesäaikana. Leiri pidetään 10.6. -16.6.2019
Nuuksiossa, Espoossa. Leiri on suunnattu yksin lapsiaan
kasvattaville vanhemmille, joilla on 0-13 vuotiaita lapsia.

2 500,00 €

20190059

Ik Falken

Idrottskul åt invandrarflickor i lågstadieåldern

3 000,00 €

20190070

Kajaanin Eesti klub ry

Humanitaarisen avun toimittaminen Viroon " Äityspakkaus projekti " ja Vanhusten apuväline - hanke . Hankimme tavarat
vapaaehtoiskeräyksin. Pakkaamme tavarat, kuljetamme ne ja
olemme paikanpäällä jakotilanteessa. Haemme apua
logistiikkaa.

2 000,00 €

20190090

Kalliola oy -Uudet
setlementtiratkaisut

Tarkoituksena mahdollistaa ja aktivoida laitoksiimme
sijoitettujen lasten liikunnallisuutta ja kulttuurintuntemusta

2 500,00 €

20190172

Kansan
Avustus Pietarin katulapsityön päivä- ja perhekeskuksen sekä
Raamattuseuran Säätiö tukiasuntolan toimintakuluihin
sr
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300,00 €

6 000,00 €

Sida: 2

Hak.nro

Ansökande

20190081

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

2 000,00 €

20190103

Keskosperheiden
yhdistys Kevyt MLL /
Meilahden yhdistys ry

Tiedon jakaminen keskosperheille ja keskoslasten kanssa
työskenteleville ammattilaisille, kuten neuvolat ja
varhaiskasvatus. Paras paikka jakaa tietoa ovat neuvolapäivät
sekä varhaiskasvatusmessut.

2 000,00 €

20190226

KRAN rf

För att kunna förverkliga en erfarenhetsexpertutbildning inom
området missbruk i Vasa. Målgruppen är personer som har
haft problem med missbruk av olika slag och/eller psykisk
ohälsa eller är närstående till dessa.

5 000,00 €

20190084

Kristinestads 4H

Meningsfull vardag för unga invandrarkvinnor.

1 000,00 €

20190238

Kulttuurikameleontit ry

Lastenkulttuurin kehittäminen pääkaupunkiseudulla:
kulttuurien välisen dialogin edistäminen ja rasisminvastainen
työ taiteen avulla

2 500,00 €

20190154

Kuulovammaisten
Lasten Vanhempien
Liitto ry

Kesäpäivien järjestäminen kuulovammaisten lasten perheille

2 500,00 €

20190033

Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund r.f.
KNUF

Verksamhetsbidrag för Luckan Kyrkslätts
lågtröskelverksamhet riktad till barnfamiljer, unga och
invandrare.

2 500,00 €

20190025

KÄPY Sisaruksensa menettäneiden nuorten ja nuorten aikuisten
Lapsikuolemaperheet ry vertaistukiviikonloppu.

2 500,00 €

20190136

Lasten ja nuorten
puutarhayhdistys ry

Vähävaraisten lasten puutarhaleiritoiminnan tukeminen.
Avustuksella mahdollistetaan leiripaikka kymmenelle
vähävaraiselle lapselle Kumpulan koulukasvitarhan
leirikesässä.

2 000,00 €

20190179

Lasten ja nuorten
yhdistys Pelikan ry

Stöd för mindre bemedlade ryska invandrarbarn i Östra
Helsingfors

2 500,00 €

20190173

Lähetyskappelin Ruoka- Hävikkiruuan jakaminen vähävaraisille Espoossa kahtena
apu ry
päivänä viikossa

3 000,00 €

20190234

Maahanmuuttajien
perhe ja nuorten
yhdistsy ry

Tarjoamme vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi pakolaiselle

2 500,00 €

20190262

Me osalliset ry Vi
delaktiga rf

Fritidsaktivitet för ungdomar och unga vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning

1 050,00 €

20190239

MEH Ry

Taide Paja on tarkoitettu 16-29 vuotiaille nuorille, jotka
tarvitsevat tukea työelämään tai koulutukseen kiinnittymisen.
Tai, ei ole paikkaa mihin mennä, erityistä huomiota
kiinnitetään syrjäytymisuhan alla oleviin.

2 500,00 €

20190152

Mielenterveysomaiset
Pirkanmaa FinFami ry

Lapsiperheiden voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
virkistystapahtuman avulla

2 500,00 €

20190029

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

2 500,00 €

20190102

MLL Orimattilan
Yhdistys ry

2 000,00 €

20190072

Non Fighting Generation Lasten ja nuorten ryhmätoimintaan kiusaamisen ja väkivallan
ry (NFG)
vähentämiseksi.

5 000,00 €

20190123

Nordic Somali ry

2 000,00 €

RA-10

Ändamål

Belopp

Hankkeen tavoitteena on rekrytoida ja kouluttaa vapaaehtoisia
toimimaan kahden kohteen, (Espoo, ja Helsinki) muuttavien
pakolaisten tukihenkilöinä ja pienryhm vetäjinä

Perhekeskustoiminnan kehittäminen Orimattilassa

Yleisavustus järjestön toiminnan kulujen kattamiseen.

Skapade: 4.3.2019 22.08.24

Sida: 3

Hak.nro

Ansökande

Ändamål

20190133

Nuorten Palvelu ry

Yhteistyössä harraste- ja ryhmätoimintaa erityistä tukea
tarvitseville nuorille Viipurin katuolosuhteissa

2 500,00 €

20190100

Nuorten Ystävät ry

Kehitysvammaisille suunnatun kuvataidekerhon toimintaan ja
näyttelyn järjestämiseen

2 000,00 €

20190252

Nykarleby
Flyktingvänner r.f.

Mångkulturell kväll under Nykarlebyveckan, augusti 2019,
målet: att föra samman olika kulturer i vår stad kring mat,
musik och traditioner

1 000,00 €

20190023

Näkövammaisten liitto ry Näkövammaisten nuorten Pakoween -foorumi

2 500,00 €

20190049

Närpes 4H

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

2 000,00 €

20190207

Oulun seudun
perhehoitajat ry

Oulun seudun perhehoitajat ry:n toimintavuoden 2019
teemana on perhehoitajan ja sijaisperheen hyvinvointi.
Yhdistyksen keskeinen tehtävä on järjestää vertaistoimintaa
yhdistyksen jäsenperheille.

2 500,00 €

20190227

Pakolaisneuvonta ry

Yleisavustuksena järjestölle turvapaikanhakijoiden
oikeusturvan vahvistamiseksi

20190214

Pakolaisten Puolesta
Ry/Medborgare för
flyktingar Rf

Stödgruppträffar för kurdisktalande papperslösa och
asylsökande kvinnor

3 000,00 €

20190119

Perlamutra ry

Projekti “ Minun ammatillinen suunnitelma”

2 000,00 €

20190208

Pirkanmaan
Epilepsiayhdistys ry

Osallistuminen epilepsialiiton kesäkisoihin Turussa 15.6.2019.

1 000,00 €

20190212

Pixne kamratförening r.f. Upprätthållande av stödjande eftervårdsverksamhet

2 000,00 €

20190255

Produktionshuset rf

2 000,00 €

20190128

Psykosociala föreningen 1) Bidrag till den dagliga verksamheten vid Allaktivitetshuset
Contact rf
Algården
2) Bidrag för att ordna en må bra grupp för att nå unga vuxna
med erfarenhet av psykisk ohälsa samt genomföra en
volontärutbildning hösten 2019.

2 500,00 €

20190054

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

2 500,00 €

20190155

Psykosociala föreningen Bidraget kommer att användas för en hantverksurs på
Svalan r.f.
vänstugan Svalboet under år 2019.

2 500,00 €

20190144

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.

2 000,00 €

20190052

Psykosociala föreningen Verksamhetsbidrag för 2019
Träffpunkten rf

2 500,00 €

20190235

PUNTLAND
COMMUNITY RY

Maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja kotoutumisen
tukeminen

4 500,00 €

20190018

Puntland Society of
Finland ry

Mielenterveyttä arkeen - mielenterveyden edistämiseen ja
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävä hanke.

2 500,00 €

20190028

Pääkaupungin turvakoti Apua perheväkivaltaa kohdanneille lapsille - lapsen kokemus
ry
ja ääni keskiöön.
Vuorovaikutuksen lisääminen perheissä, joissa on perhe - ja
lähisuhdeväkivaltaa
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Stöd för att 7-12-åriga barn och familjer, speciellt med
teckenspråkiga i familjen, kan få ta del av föreställningen
"Prinsessan som inte kunde tala" på talad svenska, talad
finska, finlandssvenskt teckenspråk och finskt teckenspråk.

Skapade: 4.3.2019 22.08.24

Belopp

17 500,00 €

5 000,00 €

Sida: 4

Hak.nro

Ansökande

Ändamål

20190066

Sagalunds
museistiftelse

Liikuntaesteisten ja aistivammaisten lasten hyötypuutarhan
rakentaminen

2 000,00 €

20190194

Samaria rf

Rose-työ - ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa tukipalvelut

7 500,00 €

20190140

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.

2 500,00 €

20190130

Savitaipaleen Nuorison Turvalliseksi isoksi - leiri, Pärnumaan alueen syrjäytyneille tai
Tuki ry
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

2 500,00 €

20190125

Setlementti Tampere ry Avustusta haetaan NEO - OmaPolussa toimivan nuorten
/ NEO - OmaPolku
Vaikuttamisryhmän toimintaan. Vuoden 2018
pääteemoina ovat eduskunta-, maakunta- ja eurovaalit.

2 000,00 €

20190143

Sirkus Magenta ry

Maksuton sirkuskerho Vuosaaressa. Saavutettavaa
sirkustoimintaa lähiön koululaisille.

2 500,00 €

20190224

Snappertuna
Krigsveteraner rf.

Hjälpa krigsveteraner, änkor, änklingar, sambor i
hemmaboende, sk. utvidgad Brödrahjälp

2 500,00 €

20190020

SOS-Lapsikylä

Haemme avustusta huostaanotettujen ja perhehoitoon
sijoitettavien lasten työkirjaa varten sekä lasten osallisuutta
lisääviin työpajoihin.

2 000,00 €

20190055

SPR Herttoniemen
osasto

Maahanmuuttajien kotouttamista tukeva toiminta

2 500,00 €

20190124

SPR Töölön osasto

SPR:n Töölön Osaston turvapaikkahakijaperheiden
lastenryhmätoiminta järjestää retkiä ja kerhotoimintaa
vastaanottokeskuksissa asuville lapsiperheille. Keväällä 2019
mukaan kutsutaan myös yksityismajoituksessa asuvat
turvapaikkahakijaperheet.

2 000,00 €

20190051

Steg för Steg rf

Delområden av Steg för Stegs verksamhet i Svenskfinland år
2019.

2 500,00 €

20190014

Suomen Kipu

Työnohjauksen tarjoaminen yhdistyksen vertaistukihenkilöille

1 900,00 €

20190046

Suomen Kuurosokeat ry Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten nuorten ja nuorten
aikuisten tapahtumat (2 tapahtumaa)

5 000,00 €

20190101

Suomen
meningomyeloseele- ja
hydrokefaliavammaiset
MeHyvät ry

2 500,00 €

20190043

Suomen Punainen Risti Punavuoren vastaanottokeskuksessa toimivan naisten
Töölön osasto
toimintaryhmän aktiviteettien tukeminen
Punahilkat-ryhmä

1 500,00 €

20190141

Suomen somalialaisten Perhekahvilatoiminta 2019
liitto

2 500,00 €

20190021

Suomen Tourette- ja
OCD-yhdistys ry

Kesäleiri 2019. Avustuksella mahdollistetaan Touretten
syndroomaa ja/tai OCD:ta (= pakko-oireinen häiriö)
sairastavien lasten ja nuorten vertaistapahtuma/kesäleiri
Urheilukeskus Kisiksessä Pohjassa Raaseporissa
heinäkuussa 2019.

2 500,00 €

20190065

Suomen
ValkonauhaliittoFörbundet Vita Bandet i
Finland ry

Työmuotoihin, jotka kohdistuvat lasten ja nuorten sosiaalisen
aseman parantamiseen: Kerhotoiminta, Perhetyö
Uudellamaalla, Ryhmätoiminta päihdetaustaisissa perheissä
varttuneiden nuorena äidiksi tulleiden parissa Mikkelin
seudulla

2 500,00 €

20190079

Svenska Framtidsskolan För ungdomsverkstaden Sveps verksamhet år 2019. För unga
i Helsingforsregionen Ab 16-28 år i huvudstadsregionen som riskerar marginalisering
och behöver hjälp med att komma vidare och hitta studieplats
eller arbete.
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Mikäli avustus myönnetään, Me Hyvät ry järjestää sen avulla
viikonlopun mittaisen-, valtakunnallisen vertaistukitapahtuman
meningomyeloseele- ja hydrokefaliavammaisille lapsille,
nuorille ja heidän perheilleen
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20190167

Svenska
hörselförbundet rf

för hörselskadade ungdomars deltagande i hörselkongress
och seminarium

20190223

Sydänlapset ja -aikuiset Kuntoutustoiminta; Avustus synnynnäisesti sydänvikaisille
ry
nuorille suunnatun yhteispohjoismaisen
leirin kuluihin (Islanti) sekä ruotsinkielisen sydänlasten
perheiden tieto- ja vertaistukitapaamisen kuluihin (Turku)

2 500,00 €

20190153

Syömishäiriöliitto - SYLI Syömishäiriö – sairaus, josta voi toipua sekä Sinulle
ry
syömishäiriöön sairastuneen läheinen -oppaiden tuottaminen
ruotsiksi

2 500,00 €

20190112

Takaisin Elämään Ry

Haemme tällä hakemuksella kahta eri avustusta. 1,
Perustyömme tukemisekei nuorten parissa. 2, Päiväkeskus
projektiin.

5 000,00 €

20190080

Tukikohta ry

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

2 500,00 €

20190139

USM r.f.

USM ansöker om bidrag för verksamhet för barn och unga
med erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i familjen.

3 500,00 €

20190246

Uudenmaan CPyhdistys- Nylands CPförening ry

Yhdistyksen kesäviettopaikan "Lauranmökin" esteettömän
sauna rakentaminen

1 500,00 €

20190186

Uudenmaan
Keliakiayhdistys ry

Keliaakikkolasten ja -nuorten sekä heidän perheidensä
hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäminen

2 000,00 €

20190150

UUDENMAAN
MAAHANMUUTTAJA
NUORISO RY

Uudenmaan Maahanmuuttaja Nuoriso ry on perustettu vuonna
2010 ja rekisteröity seuraavana vuonna. Yhdistyksen
päätavoitteena on järjestää Espoossa niitä palveluita, joita
maahanmuuttajaperheet tarvitsevat, etenkin naiset ja lapset.

3 000,00 €

20190142

Vailla vakinaista
asuntoa ry

Avustusta haetaan päihteettömän virkistys- ja toimintapaikan
Vartiosaaren toimintaan kaudelle 2019.

5 000,00 €

20190149

Vantaan
Haemme avustusta leirien järjestämiseen sekä tapahtumien
kehitysvammaisten tuki osallistumiseen.
ry

2 500,00 €

20190164

Vantaan NMKY

Sosiaalista vahvistamista kouluikäisille lapsille ja nuorille

2 500,00 €

20190233

VAO Finland ry

VAO ry:n Perhetoiminta: Lapsiperheiden tukeminen

5 000,00 €

20190160

Varsinais-Suomen
Sininauha ry

Haemme avustusta nuorten elämän hallinnan
kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Kohderyhmään kuuluvat
syrjäytymisvaarassa olevat, mielenterveys- ja
päihdetaustaiset, vankilataustaiset sekä
työelämän/koulutuksen ulkopuolelle jääneet 18-28 vuotiaat
nuoret.

2 500,00 €

20190244

WAU ry

WAU ry:n sairaala- ja erityisryhmätoiminnan tukeminen.

2 500,00 €

20190058

ViaDia Espoo ry

Kotoutujan ystävänä – naisten ja lasten tukena

2 500,00 €

20190002

Vihdin Kuvataidekoulun Kehitysvammaisten taidetyöpajan järjestämiseen
Kannatusyhdistys Ry

20190253

Västra Nylands
Diabetesförening rf

20190077

Västra nylands fountain Verksamhetsbidrag för klubbhuset och dess medlemmar med
house förening rf
psykisk ohälsa

2 000,00 €

20190211

YAD Youth Against
Drugs ry

Ruotsinkielisten päihdekasvatusmenetelmien tuottamiseen ja
painamiseen

2 000,00 €

20190180

Yhteiset Lapsemme ry

Kotouttavaa toimintaa haavoittuvassa asemassa oleville
maahanmuuttajalapsille

5 000,00 €

RA-10

Reakrationsdag för familjer med barn med diabetes1.

Skapade: 4.3.2019 22.08.24

Belopp
2 500,00 €

2 000,00 €
750,00 €

Sida: 6

Hak.nro

Ansökande

Ändamål

20190215

Österbottens
socialpsykiatriska
förening

för konstprojektet Tiedän värit taivaan - Jag känner himlens
färg. Ett temaprojekt kring ensamhet för personer som deltar i
social rehabilitering på grund av psykisk ohälsa. Målet är att
främja psykisk hälsa genom konsten.

Totalt

113

RA-10

Belopp
2 000,00 €

334 900,00 €

Skapade: 4.3.2019 22.08.24

Sida: 7

