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Ändamål

20200245

African Care ry

Maahanmuuttajavanhemmille suunnattu kunniaväkivallan
vähentämisen hanke

20200208

Amnesty International
Finländska sektionen

Amnesty International Finlands arbete för de mänskliga
rättigheterna med betoning på flyktingars- och asylsökandes
rätt till familjeåterförening samt tryggandet av
regnbågsrättigheter.

20200213

Arkkitehtuuri- ja
Taideankkuri - kiinni omaan taideharrastukseen
ympäristökulttuurikoulu
ry

2 000,00 €

20200226

Aseman Lapse ry

Aseman Lapset ry:ssä yli 25 vuotta kehitetyn Walkerstoiminnan toteuttaminen ja edelleen kehittäminen Suomessa.
Keskeisenä tehtävänä on hyvien ja turvallisten kohtaamisten
tuottaminen aikuisten ja nuorten välille.

7 000,00 €

20200021

Avartti-säätiö

“Eväät kotoutumiseen”- maahanmuuttajataustaisten nuorten
integroitumista tukeva tulevaisuusseminaari

2 000,00 €

20200079

De Sjukas Väl i
huvdstadsregionen rf

För rehabilitering i hemmet av svenskspråkiga äldre personer
för att de skall kunna bo hemma så länge som möjligt.
rehabiliteringen sker efter att konditionen har blivit nedsatt
efter ett fall eller patienten har varit intagen på sjukhus.

2 500,00 €

20200207

De Utvecklingsstördas
Väl I Mellersta Nyland

För smågruppsverksamhet för barn och unga med
intellektuell funktionsnedsättning och Pop-Up verksamhet på
boenden i Mellersta Nyland år 2020.

2 500,00 €

20200229

De Utvecklingsstördas
Väl i Västnyland r.f.

Ordna meningsfull, aktiverande och varierande
fritidsverksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna
med funktionsnedsättning i Västnyland under år 2020.

2 500,00 €

20200221

De Utvecklingsstördas
Väl i Östra Nyland r.f.

Fritidsverksamhet för unga personer med intellektuell
funktionsnedsättning

2 000,00 €

20200095

DuvTeatern rf

För stödfunktioner och tillgänglighetslösningar inom
teaterverksamheten för personer med intellektuell
funktionsvariation.

2 000,00 €

20200044

Ekenäs Idrottsförening
EIF

Verksamhet för personer med intellektuell
funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska problem

2 000,00 €

20200189

Elever, Lärare och
Föräldrar vid
Seminarieskolan r.f.

Bidrag för att ordna specialanpassad utfärd/program för elever
med särskilda behov vid Seminarieskolan i Ekenäs

1 000,00 €

20200174

Estlandsvännerna r.f.

Verksamhetsbidrag till gatubarnhemmet och socialcentret
Peeteli i Tallinn
Bethel´s Centre of Pastoral Care

20200144

FDUV / Kurser

Ansöker om bidrag till en kursdag för familjer där det finns ett
barn med en sällsynt intellektuell funktionsnedsättning och en
kursdag riktad till mor- och farföräldrar med temat ”Annorlunda
barnbarn”.

2 500,00 €

20200106

Finfami Österbotten rf

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

2 000,00 €

20200258

Finlands Svenska
Autism- och
Aspergerförening c/o
ordf. Tomas Grönvall

Arrangera meningsfulla aktiviteter för personer med
autismspektrumtillstånd och deras familjer.

1 000,00 €
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20200181

Finlands Svenska
Scouter r.f.

För Finlands Svenska Scouters förbundsläger Najs 2020 som
arrangeras 29.7-5.8.2020 i Sagu med minst 2000 scouter från
hela landet och Norden samt kompisdeltagare. Bidraget går till
att möjliggöra scouting för alla med hjälp av stipendier.

1 000,00 €

20200176

Finlandssvenska
teckenspråkiga r-f

Ordna språkträffar för finlandssvenska barn och unga med
familjer och andra åldersgrupper. Öka kunskapen och
förståelsen för finlandssvenskt teckenspråk och minoriteten
döva finlandssvenskar i andra språkgrupper.

1 000,00 €

20200072

Finnilco ry

Finnilco ry hakee avustusta avanneleikkauksen kohtaavien
lasten ja heidän perheidensä tukemiseksi lapselle ja
vanhemmille suunnatun tukimateriaalin avulla.

2 500,00 €

20200186

Föreningen JAG rf

Bidraget är riktad till medlemmar och används för olika slag
av aktiviteter och evenemang.

1 000,00 €

20200012

föreningen Luckan rf.

Stöd för psykologtjänst online via chattjänsten Ärligt Talat

2 500,00 €

20200243

Globaalinuoret ry,
Global ungdom rf

Järjestön yleistoiminnasta aiheuttuvien kulujen kattamiseen

4 000,00 €

20200076

Green Care-keskus
Könkkölä ry

Hankimme koulutus- ja työvalmennuskäyttöön osallistettavien
nuorten ja pitkäaikaistyöttömien käyttöön kuusi kappaletta
tabletti-tietokoneita ja niille näppäimistöt, sekä projektorin.
Opintomatkaa varten haemme autovuokraa.

2 000,00 €

20200113

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

3 000,00 €

20200126

Helsingfors Svenska
Scouter

Vi söker om understöd för att kunna ordna kursen psykiska
första hjälpen 2 och för vårt räddningsveckoslut i Noux.

1 000,00 €

20200109

HelsingforsMission rf

Krisjouren för unga ansöker om understöd för sin
grundverksamhet under verksamhetsåret 2020, för att erbjuda
anonymt och gratis samtalsstöd med låg tröskel för personer
mellan 12-29 år i huvudstadsregionen.

4 000,00 €

20200074

Hilaal ry

17-24 vuottiaden Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ja
eriarvoisuuden torjuminen liikunnalla/vertaistuella. Avustus
käytetään kohderyhmän maahanmuuttajanuorten
neuvontapisteen avaamiseen, sekä maahanmuuttajanuorten
liikuntakerhojen kuluihin.

2 000,00 €

20200150

IF Helsinge Atlas Bpojat/Nina Lundgren

Turvapaikanhakija/maahanmuuttajanuorten
käsipalloharrastuksen tukeminen

1 000,00 €

20200067

IFTIN-SEURA ry

Iftin-seura ry hakee avustusta vähävaraisten perheiden leiriin.

2 000,00 €

20200153

Ihme ja Kumma Tuki ry 50 sanaa yhdenvertaisuudesta - tauluina.
Suomen suurin yhdenvertaisen erityistaiteen
maalaustapahtuma, jossa 50 kehitysvamman omaavaa
henkilöä omaisen, ystävän tai avustan kanssa yhdessä
maalaavat taulun yhdenvertaisuuteen liittyvästä sanasta.

1 000,00 €

20200159

Ik Falken

Idrottskul åt invandrarbarn i lågstadieåldern

1 500,00 €

20200078

Joensuun seudun
epilepsiayhdistys

Toiminnan järjestäminen epilepsiaa sairastaville ja heidän
läheisilleen

2 000,00 €

20200168

Kafaalo
hyväntekeväisyys ry

Monikulttuuristen tyttöjen voimaannuttava kurssitoiminta

2 000,00 €

20200270

Kajaanin Eesti klub ry

Humanitaarisen avun toimittaminen Viron kaupunkien
sosiaalitoimille, vähöosaisten toimintakeskukseen Valkaan
sekä päiväkotien tukeminen materiaalitoimituksella.

2 000,00 €

20200119

Kalfos ry

Kalfos ryn toiminnan tukeminen.
Yhdistys on ultraharvinaisia luustoaineenvaihduntasairauksia
sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä potilasjärjestö.
Toimintaan kuuluu mm vertaistuki ja harvinaisten aseman
parantaminen esim. terveydenhuollossa.

2 500,00 €
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20200251

Kansan
Avustus Pietarin katulapsityön päivä- ja perhekeskuksen
Raamattuseuran Säätiö toimintakuluihin
sr.

6 000,00 €

20200059

Karjalan
Haemme avustusta Lahdenpohjan lasten ja nuorten
Humanitaarinen Tuki ry taidekoulun kunnostamisen jatkamiseen yhteistyössä
Lahdenpohjan kaupungin kanssa. Vastuuhenkilönä
taidekoulun rehtori Anna Vilitsko.

2 000,00 €

20200081

Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry

Tuemme sosiaalista osallisuutta. Avustuksella
mahdollistamme sen, että kehitysvammaiset ja eikehitysvammaiset nuoret voivat yhdessä vapaaehtoisvoimin
järjestää itse kaikille avoimen ja maksuttoman Kohtaa mut tapahtuman Jyväskylässä ja Tampereella.

2 500,00 €

20200050

KOMP! ry / KOMP! r.f.

För mångkulturellt dagsläger för barn i åldern 7-11år i Borgå i
samarbete med Luckans integrationsprogram.

2 000,00 €

20200224

KRAN rf

För att kunna öppna en tvåspråkig lågtröskelmottagning med
utbildad erfarenhetsexpert inom området missbruk i Esbo.
Lågtröskelmottagningen erbjuder stöd både till personer som
har problem med olika former av missbruk och till deras
närstående.

3 000,00 €

20200166

Kriminaalihuollon
tukisäätiö

Järjestää yhteistyössä Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten
toiminnan, Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n
SOMA -toiminnan, Vva ry:n ja Keravan vankilan, WOPosaston asiakkaille kesäleiri 2020.

2 500,00 €

20200230

Kuulovammaisten
Lasten Vanhempien
Liitto ry

Kesäpäivien järjestäminen kuulovammaisten lasten perheille

2 500,00 €

20200130

Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund r.f.
KNUF

KNUF ansöker om ett bidrag på 10 000 euro för tröskelfri
verksamhet för barnfamiljer på många språk i Kyrkslätt.

2 500,00 €

20200143

Kårkulla samkommun

Sinnesstimulerande, multisensorisk verkstad för personer med
funktionsnedsättning och/eller autismspektrumsvårigheter.

2 500,00 €

20200090

KÄPY Läheisen kuoleman kokeneiden perheiden saaman tuen
Lapsikuolemaperheet ry parantaminen; kokemusasiantuntijoiden koulutus sekä
Surevan kohtaaminen -verkkosivuston käännättäminen
ruotsin- ja englanninkielelle

3 000,00 €

20200093

Lapci ry (muut
organisaatiot kerrottu
hakemuksessa)

Eri tavalla kuulovammaisten nuorten yhteinen Suurleiri elokuu
2020. Leirillä kiinnitetään huomiota erilaisiin
kommunikaatiotapoihin, madalletaan tutustumiskynnystä,
tuetaan vertaisuutta ja vahvistetaan nuorten sosiaalisia taitoja
ja itsetuntoa.

3 500,00 €

20200064

Lasten ja nuorten
puutarhayhdistys ry

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

1 500,00 €

20200023

Leirikesä ry

Diabetesta sairastavien lasten osallistuminen yöleireille

2 000,00 €

20200005

Logrus ry

Tukea helsinkiläiset monikulttuuriset nuoret (pakolaiset,
paluumuuttajat ja muut ryhmät) kotoutumisessa,
koulutuksessa, ammatinvalinnassa ja työurakan
aloittamisesta.
Estää nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta

1 000,00 €

20200234

Lähetyskappelin Ruoka- Tarjota ruoka-apua vähävaraisille, nostaa heidän itsetuntoa ja
apu ry
saada Taistot ja Pekat mukaan auttamaan muita.

2 500,00 €

20200257

Maahanmuuttajien
perhe ja nuorten
yhdistys ry

2 500,00 €

RA-10
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20200197

Mannerheimin
lastensuojeluliitto
joensuun yhdistys

Auttaa ja tukea erityistä tukea tarvitsevien, vähävaraisten
perheiden lapsia tunnetaitojen hallinnassa ja itsetuntemuksen,
sekä itsearvostuksen- ja luottamuksen rakentamisessa.

2 500,00 €

20200156

Me osalliset ry Vi
delaktiga rf

Planera och förverkliga regelbunden fritidsaktivitet för unga
och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

2 000,00 €

20200271

MEH Ry

Puhos Loves People 2020 on viikonloppuna 7.-8.8. kello 1422 Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevalla Puotinharjun
Puhoksella järjestettävä yhteisölähtöinen kulttuurifestivaali.

2 500,00 €

20200141

Mielenterveysomaiset
Pirkanmaa FinFami ry

Avustuksella järjestään kurssi 13-17 -vuotiaille nuorille, joiden
vanhemmalla, sisaruksella, isovanhemmalla tai muulla
läheisellä on mielenterveys- tai mielenterveys- ja
päihdeongelmia.

2 500,00 €

20200016

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

2 000,00 €

20200154

Monaliiku ry

Monaliiku hakee rahoitusta vesiliikunta- ja uintikurssien
järjestämiseen pääkaupungin alueella, keinona parantaa
monikansallisten naisten terveyttä, kotouttamista ja
suomalaisen tapakulttuurin omaksumista turvallisessa ja
kannustavassa ympäristössä

2 500,00 €

20200237

NADA HOPE r.f.

Att volontärt fortsätta hjälpa nödlidande både i Finland och
utomlands med prioritering på barn; och kvinnor främst sjuka
och handikappade. Vi hjälper den som behöver hjälp;
oberoende religion, etniskt ursprung eller politisk inriktning.

3 000,00 €

20200053

Naistari/ Setlementti
Tampere ry

Kotoutumista, virkistystä ja voimavaroja
maahanmuuttajanaisille retkitoiminnan avulla.

1 000,00 €

20200057

Nicehearts ry

Yksinäisyyden vähentäminen sekä yhteisöllisyyden ja
osallisuuden lisääminen Tyttöjen Tilan toiminnan kautta
Vantaalla ja Lappeenrannassa 10-28 -vuotiaille tytöille ja
nuorille naisille

2 500,00 €

20200133

Non Fighting Generation Lasten ja nuorten kiusaamisen ja väkivallan vähentäminen
ry
sekä niiden ehkäisy. Suunnattu erityisesti alakouluikäisten ja
erityisryhmien ohjaukseen.

5 000,00 €

20200253

Nordic Somali ry

Yleisavustus järjestön toiminnan kulujen kattamiseen.

2 000,00 €

20200173

Norra Paipis Hem och
Skola rf

För två personliga assistenters deltagande i femte och sjätte
klassens lägerskola i Norra Paipis skola, resemål: Folkhälsans
idrottsinstitut i Solvalla, Noux.

20200102

Nuorten Palvelu ry

Erityisen haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten auttaminen netissä - Etsivä Nettityö

2 500,00 €

20200199

Nuorten Ystävät ry

Kaikkien kesäfestari -tapahtuman järjestäminen Oulussa
kesäkuussa 2020

2 000,00 €

20200046

Näkövammaisten liitto ry Näkövammaisten nuorten nuorisofoorumin tukeminen

20200259

Off-Stockholm

Filmvisning Finland

20200118

OmaKamu ry

OmaKamu-toiminnan laajentaminen pääkaupunkiseudulla
vuonna 2020.

2 500,00 €

20200024

Oulun seudun
perhehoitajat ry

Oulun seudun perhehoitajat ry järjestää jäsenperheilleen
vertaistoimintaa. Vertaistoiminnan tarkoituksena on tukea
perhehoitoperheiden hyvinvointia yhteisen mukavan
tekemisen ja vertaisuuden keinoin.

1 000,00 €

20200227

Pakolaisneuvonta ry

Yleisavustuksena järjestölle turvapaikanhakijoiden
oikeusturvan vahvistamiseksi

20200203

Pargas 4H r.f.

För Pargas 4H:s arbete med arbetspol och ungdomars
psykiska hälsa
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20200160

Perlamutra ry

Projekti “ Minun ammatillinen suunnitelma.ASTE”

2 000,00 €

20200063

Pirkanmaan
epilepsiayhdistys ry.

Matka Epilepsialiiton kesäkisoihin Jyväskylään.

1 250,00 €

20200247

Pixne kamratförening r.f. Upprätthållande av stödjande eftervårdsverksamhet

2 000,00 €

20200146

ProAgria Etelä-Suomi/
Etelä-Suomen Maa- ja
kotitalousnaiset

Kohderyhmänä ovat nuoret lasten- ja nuortenkodeissa ja
pienryhmäkodeissa, sekä heidän ohjaajansa. Nuorille
opetetaan käytännönopein ruuanvalmistusta ja yhteisöllisyyttä
yhdessä tekemisen muodossa. Terveellisyyttä hyvästä
ravinnosta, itse oppien.

2 500,00 €

20200084

PSTY Ry

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

2 000,00 €

20200177

Psykosociala Förbundet Vi söker för att kunna ge våra utsatta ungdomar på våra
rf
kurser för unga en extra guldkant på tillvaron vilket de annars
inte har möjlighet till. Vi söker även för att kunna erbjuda
socialt utsatta ungdomar en utbildningsdag vid
ungdomsverkstäder.

1 500,00 €

20200142

Psykosociala föreningen Bidrag till den dagliga verksamheten vid Allaktivitetshuset
Contact rf
Algården som ägs av Contact rf.

2 500,00 €

20200026

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

2 500,00 €

20200049

Psykosociala föreningen Bidrag för hantverkskurs på vänstugan Svalboet år 2020.
Svalan r.f.

2 500,00 €

20200184

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 €

20200112

Psykosociala föreningen Verksamhetsbidrag 2020
Träffpunkten rf.

2 500,00 €

20200254

PUNTLAND
COMMUNITY RY

2 500,00 €

Maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja kotoutumisen
tukeminen

Belopp

Suomessa maahanmuttajanuoret näyttävät olevan välittömän
Suomi-tietouden ja ohjauksen tarpeessa siitä, mikä heitä
odottaa tulevaisuudessa.
20200087

Puntland Society of
Finland ry

20200028

Pääkaupungin turvakoti Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden lasten auttaminen
ry

5 000,00 €

20200198

Resurscentret
Föregångarna rf

RF rf söker medel för att kunna erbjuda relevant och
meningsfull verksamhet åt unga som är arbetssökande,
behöver stöd i sina studier eller som står utanför samhället av
olika orsaker. Målet är att hitta lösningar som för individen
framåt.

2 000,00 €

20200261

Sairaalaklovnit ry

Sairaalaklovnityön mahdollistaminen ja kehittäminen

2 500,00 €

20200114

Samaria rf

Rose-työ, ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa tukipalvelut

7 500,00 €

20200098

SAMSSamarbetsförbundet
kring funktionshinder rf

För att under hösten 2020 ordna en rekreationsdag för aktiva
vänpar inom SAMS frivilligverksamhet, i både Österbotten och
huvudstadsregionen.

2 000,00 €

20200275

Sanaratas ry

Meijän sanis -hankkeessa sanataiteilemme erityisnuorten ja
nuorten aikuisten kanssa ammattiopisto Luovin yksikössä
Liperissä.

1 000,00 €
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Belopp

20200025

Savitaipaleen Nuorison Elämysten - kautta parempaan tulevaisuuteen, leirin kuluihin
Tuki ry
Torin kunnassa.

2 000,00 €

20200022

Setlementti Tampere /
NEO - OmaPolku

Avustusta haetaan NEO - OmaPolun Vaikuttamisryhmän
toimintaan. Vuoden 2020
pääteemana on kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen
nostamalla esille asiakasnäkökulmasta nousevia teemoja
vammaispalveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

2 000,00 €

20200008

Sillat ry

DARYEEL DAREENKAAGA (HUOLEHDI TUNTEISTASI)
Tunteiden käsittelyä ja vuorovaikutusta painottavaa toimintaa
(vertaisryhmä ja lopputapahtuma) maahanmuuttajataustaisille
yksinhuoltajaäideille ja heidän lapsilleen

2 000,00 €

20200055

Sininauhaliitto

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä
liikuntarajoitteisten luontotoiminta kesällä 2020.

2 500,00 €

20200075

Sininauhasäätiö

Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämän
haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tuki- ja
kohtaamispiste NUOLEN kävijöille jaettavien käyttötavaroiden
hankintaan, joita ei voida hygieniasyistä ottaa vastaan
lahjoituksina.

2 500,00 €

20200123

Sirkus Magenta ry

Saavutettavaa sirkustoimintaa lähiön koululaisille.
Havukosken maksuton sirkuskerho ja koulutyöpajat.

2 000,00 €

20200238

Snappertuna
Krigsveteraner rf

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

2 500,00 €

20200263

Somali Taakulo-yhdistys MAAHANMUUTTAJANUORTEN EHKÄISEVÄ PÄIHDE JA
ry
HUUMETYÖ– ETSIVÄN NUORISOTYÖN

2 000,00 €

Projektin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää huumeiden
käyttöä Espoon ja helsinkiläisen maahanmuuttajanuorison
20200060

Somaliland Seura ry

20200216

Somaliseura SOFYA RY Nettineuvonta maahanmuuttajanuorille:
Maahammuuttajanuorille tarkoitetun tieto- ja neuvontapalvelun
kehittääminen vuonna 2020 - 2021.Selvytyminen opinnoissa
ja työssä, sukupolvien väliset ristiriidet, sukupuoliasiat,
päihteet, terveys, laki.

1 500,00 €

20200107

SPR:n Töölön osasto

SPR:n Töölön osaston turvapaikkahakijaperheiden
lastenryhmätoiminta järjestää retkiä ja kerhotoimintaa
Helsingin vastaanottokeskuksessa asuville lapsiperheille.

2 000,00 €

20200094

Steg för Steg rf

Delområden av Steg för Stegs verksamhet år 2020.

2 500,00 €

20200268

Suomen Kipu

Työnohjauksen sekä työnohjauksellisen koulutuksen
tarjoaminen vertaistuen tarjoajille.

2 000,00 €

20200206

Suomen Kuurosokeat ry Kuulonäkövammaisten nuorten aikuisten turva- ja tunnetaidot
esiin!

2 500,00 €

20200149

Suomen Marfanyhdistys ry

Suomen Marfan-yhdistys ry (Finska Marfanföreningen) är en
liten patientförening som ordnar 4.- 6.9. 2020 ett Nordiskt
samarbetsmöte i Helsingfors för styrelser av finska, svenska,
norska och danska Marfanföreningar.

1 500,00 €

20200103

Suomen
meningomyeloseele- ja
hydrokefaliavammaiset
MeHyvät ry

Haettavalla avustuksella Me Hyvät ry järjestää viikonlopun
mittaisen vertaistukitapahtuman heikossa taloudellisessa
asemassa oleville perheille, jossa on meningomyeloseeleja/tai hydrokefaliavammainen lapsi.

2 500,00 €

20200223

Suomen Sjögrenliitto ry Vertaistukitapahtuma nuorille Sjögrenin syndroomaa
sairastaville

RA-10

Somalinaisten ryhmien perustaminen. Aktivoida naisia
ottamaan aktiivinen rooli omassa elämässä,yhteisonsä ja
yhteiskunnassa.

Skapade: 3.3.2020 14.31.27

2 000,00 €

2 000,00 €

Sida: 6

Hak.nro

Ansökande

20200124

Suomen somalialaisten Vertaisryhmätoiminta perheille 2020.
liitto ry

1 500,00 €

20200151

Suomen Tourette- ja
OCD-yhdistys ry

2 500,00 €

20200065

Suomen
Elän arkea kuunnellen -työpajat
ValkonauhaliittoFörbundet Vita Bandet i
Finland ry

2 000,00 €

20200228

Svenska
hörselförbundet rf

2 000,00 €

20200250

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

2 500,00 €

20200011

Syömishäiriöliitto - SYLI Syömishäiriötä sairastaville suunnatun tukichatin koulutusten
ry
järjestäminen ja chatin ylläpitäminen

2 500,00 €

20200162

Takaisin Elämään Ry

Avustuksella tuetaan yhdistyksemme perustyötä.

5 000,00 €

20200037

Tukikohta ry

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

2 500,00 €

20200019

Turun katulähetys ry

Toimeentulo-ongelmien kanssa kamppailevien ja
vähävaraisten lähimmäisten diakoninen elintarvikeapu ja
yhteisölliset ruokailut.
Kohderyhmänä akuuttia ruoka-apua tarvitsevat ja
minimiturvalla elävät opiskelijoista eläkeläisiin.

2 000,00 €

20200010

Turun Kaupunkilähetys Palveluja käyttävät / käyttäneet nuoret kohtaamisen
ry / Åbo Stadsmission
asiantuntijoina sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja
r.f.
opiskelijoille: Nuorten raadin Kohtaamisen työkalupakki tilaisuudet sote-ammattilaisille ja opiskelijoille

2 000,00 €

20200047

Understödsföreningen
för svenskspråkig
missbrukarvård r.f.

för verksamhet för barn och unga med erfarenhet av missbruk
eller psykisk ohälsa i familjen, samt för ordnande av
jubileumsgala till förmån för barn till missbrukare

2 500,00 €

20200091

Uudenmaan CPyhdistys ry

Uudenmaan Cp-yhdistyksen kesänvietto paikan Lauranmökin
esteettömyyden ja tomivuuden lisääminen.

1 500,00 €

20200031

Uudenmaan
keliakiayhdistys ry

Keliaakikkolasten ja -nuorten sekä heidän perheidensä
hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäminen

1 000,00 €

20200240

Vailla vakinaista
asuntoa ry

Matalan kynnyksen tilojen muuttaminen kävijöiden tarpeita
vastaavaan käyttöön

5 000,00 €

20200131

Vammautuneet
kriisinhallintaveteraanit
ry

Kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden, haavoittuneiden,
vammautuneiden ja sairastuneiden vertaistukeen ja toiminnan
ylläpito.

5 000,00 €

20200033

Varsinais-Suomen
Dysleksia ry

Lukileirin järjestäminen lukivaikeudesta kärsiville lapsille elolokakuussa 2020.

20200121

Varsinais-Suomen
Sininauha ry

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

2 500,00 €

20200172

Vasa Idrottssällskap

Effektiv integrering av nyanlända till idrottsrörelsen

1 500,00 €
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Ändamål

Avustuksella mahdollistetaan Touretten syndroomaa ja/tai
OCD:ta (= pakko-oireinen häiriö) sairastavien lasten ja
nuoreten vertaistapahtuma/kesäleiri Oivangin
nuorisokeskuksessa Kuusamossa heinäkuussa 2020.

för att grunda ett ungdomsutskott för hörselskadade ungdomar
i åldern 15-30 år

Skapade: 3.3.2020 14.31.27

Belopp

800,00 €

Sida: 7
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Ansökande

Ändamål

20200080

Vasa mödra- och
skyddshem ry

Hjälpa personer som varit offer för eller upplevt våld i en nära
relation samt för att förebygga familjevåld. Bidraget skulle gå
till anordnandet och genomförandet av familjegrupper och
kvinnogrupper.

20200211

Vasanejdens förening
Stöda unga med psykisk ohälsa, genom att genomföra Hitta
för mental hälsa /
min historia -grupper samt att översätta Min grej -manual till
Österbottens kriscenter svenska.
Valo

1 000,00 €

20200041

Vauvakassiyhdistys
Vaaka ry

Avustusta haetaan Vauvakassiyhdistys Vaaka ry:n toiminnan
tukemiseen. Avustuksen turvin yhdistys rahoittaisi
avustuskohteisiin kerättävien avustusten logistiikkakuluja ja
hankittaisiin keräyksiin tarvikkeita, joita ei voida saada
käytettyinä.

2 500,00 €

20200249

We see you rf

För att trygga We see you:s verksamhet inom
människorättsfrågor och skapande av dialog och samhörighet
i samhället.

1 500,00 €

20200218

ViaDia Espoo ry

Toivoa tulevaisuuteen – Voimia arkeen

2 500,00 €

20200135

Vägledningsverkstad rf

Vidareutveckla multiprofessionellt samarbete,
verksamhetsmodell för de mest utsatta ungdomarna, i risk för
marginalisering. Strukturer för vidare stödåtgärder byggs upp.

2 000,00 €

20200183

Yhteiset Lapsemme ry

Taidetyöpajoja, retkiä ja tapahtumia haavoittuvassa asemassa
oleville maahanmuuttajalapsille. Toiminnan tarkoituksena on
edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista sekä
yhdenvertaista oikeutta osallistua virikkeelliseen vapaa-ajan
toimintaan.

2 500,00 €

Totalt

132
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Belopp
3 000,00 €

331 050,00 €

Skapade: 3.3.2020 14.31.27

Sida: 8

