
MYÖNNETYT
ANSÖKNINGAR

Hak.nro Ansökande Ändamål Belopp

20210042 0827056-6 Utvecklingsarbete,ett hälsofrämjande och
självmordspreventivt program för unga 13-15 år. Som skall
främjar kunskap om psykisk hälsa, hälsosamma livsstilar,
beteenden bland unga som förbättra den psykiska hälsan och
minskar självmordshandlingar.

2 500,00 €

20210226 African Care Avustushakemus maahanmuuttajataustaisille naisille
suunnattuun kotoutumista edistävään toimintaan ja sen
kehittämiseen vuonna 2021.

4 000,00 €

20210149 Amnesty International
Finländska sektionen

Amnesty International Finlands arbete för de mänskliga
rättigheterna med betoning på flyktingars- och asylsökandes
rättigheter samt förebyggandet av våld mot kvinnor i Finland.

8 000,00 €

20210228 Andreaskyrkan Syftet med understödet är dels att möjliggöra matutdelningen
AndreasHelps som hjälper över 1000 personer att få hjälp i
vardagen och dels att utveckla sätt att integrera flyktingar och
invandrare i det finlandssvenska samhället.

4 000,00 €

20210212 Aseman Lapset ry Aseman Lapset ry:ssä jo 26 vuotta kehitetyn Walkers-
toiminnan toteuttaminen ja edelleen kehittäminen Suomessa.
Keskeisenä tehtävänä on hyvien ja turvallisten kohtaamisten
tuottaminen aikuisten ja nuorten välille, myös korona-aikana.

8 000,00 €

20210152 De Utvecklingsstördas
Väl I MellerstaNyland

 Pop-Up  verksamhet på boenden i Mellersta Nyland och
smågruppsverksamhet för barn och unga med olika former av
funktionsvariationer under 2021.

2 000,00 €

20210091 DUV 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 2021.

2 500,00 €

20210214 Ekenäsnejdens
krigsveteraner rf

Att stödja föreningens veteranmedlemmar, som omfattar
krigsveteraner samt hustrur och änkor

2 500,00 €

20210131 Eridan ry Monikulttuuristen nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Pihlajamäen ja Malmin lähiössä. Maahanmuuttajataustaisten
ja heikossa sosiaali-ekonomisessa asemassa olevien lasten ja
nuorten osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen
ennaltaehkäiseminen.

1 500,00 €

20210064 Espoon monikulttuuriset
lapset ja nuoret ry

Yhdessäolon leirit-
Monikulttuuristen, erityisesti taloudellisesti heikommassa
tilanteessa olevien perheiden toiminnalliset ja perheiden
vuorovaikutusta vahvistavat kesäleirit Kattilaniemen
leirikeskuksessa Espoossa

2 500,00 €

20210113 Estlandsvännerna r.f. Verksamhetsbidrag till gatubarnshemmet och socialcentret
Peeteli i Tallinn.
Bethel´s Centre of Pastoral Care

10 000,00 €

20210048 Etelä-Saimaan A-kilta Etelä-Saimaan A-killan uusien kotisivujen, Facebookin ja
Instagramin luominen ja päivitys alle 30-vuotiaiden
päihdekuntoutujien toimesta.

1 000,00 €

20210130 FC Viikingit ry Tuemme vähävaraisia perheitä, jotta lapsen harrastus pystyisi
jatkumaan vaikean tilanteen yli. Koronan myötä alueettamme
on lomautukset kurittaneet erityisen paljon.

1 500,00 €

20210132 FDUV / Kurser Ansöker om bidrag till en familjedag för familjer till barn med
funktionsnedsättning och en träff för familjestödjare.

2 500,00 €

20210141 FinFami Österbotten r.f. Stöd till ungdomar och unga vuxna i form av föreläsningar,
gruppverksamhet och rekreation.

2 000,00 €
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20210036 Finlandssvenska
teckenspråkiga r.f.

För barn och unga erbjuda program på finlandssvenskt
teckenspråk, virtuella träffar med tema och gäster anpassat
efter ålder.

1 000,00 €

20210221 Flyktingvännerna r.f. Bidrag för verksamheten vid Capella Nova i Oravais som
erbjuder hjälp och stöd åt barn och unga flyktingar.

2 000,00 €

20210007 föreningen Luckan r.f. Stöd för psykolog- och handledningstjänster online via
chattjänsten Ärligt Talat riktat till svenskspråkiga unga i landet

4 000,00 €

20210231 Globaalinuoret ry,
Global ungdom rf

Järjestön perustoiminnasta aiheuttuvien kulujen kattamiseen 4 000,00 €

20210124 Hakunilan
kansainvälinen yhdistys
ry

Lasten ja nuorten kerho- ja kulttuuritoiminta Länsimäen ja
Hakunilan lähiöissä

3 000,00 €

20210107 HangFlow ry HangFlow pyrkii takaamaan tasavertaisesti nuorille yhtäläiset
mahdollisuudet, joiden kautta voidaan luoda turvallinen
ympäristö kasvaa ja oppia. Tavoitteena on saada nuorten ääni
kuuluville, ja katkaista väkivallankierre kahden kulttuurin
nuorilla

2 000,00 €

20210156 Helsingfors Svenska
Krigsveteraner r.f.

Sociala och humanitära understöd för krigsveteraner samt
deras änkor i huvudstadsregionen

2 500,00 €

20210030 HelsingforsMission Rf Krisjouren för unga erbjuder kortvarig kris- och samtalshjälp,
gruppverksamhet och uppsökande välmåendearbete på
svenska åt unga i åldern 12-29 år i syfte att förebygga
ensamhet samt upprätthålla och förbättra de ungas
psykosociala mående.

5 000,00 €

20210133 Helsingin Pelastakaa
Lapset ry

Matematiikan ja suomen kielen mentoritunteja lapsille, joilla
maahanmuuttotaustan vuoksi haastellista pysyä oppitunnilla
matematiikan opetuksessa mukana.

2 000,00 €

20210077 Hub Turku Ry Stödverksamhet för flyktingkvinnor 2 000,00 €

20210008 Kaapatut Lapset ry Nuorten viikonloppu, jossa nuoret työstävät eroteemaista
materiaalia.

2 000,00 €

20210227 Kafaalo
hyväntekeväisyys ry

Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen käsityö- ja kutomiskurssi 2 000,00 €

20210110 Kajaanin Eesti klub ry  Iloa ikäihmisille Virossa - Humanitaarisen avun toimittaminen 2 000,00 €

20210197 Kansan
Raamattuseuran Säätiö
sr.

Avustus  Pietarin katulapsityön päivä- ja perhekeskuksen sekä
sosiaalityön toimintakuluihin

6 000,00 €

20210029 Karjalan
Humanitaarinen Tuki ry

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

2 000,00 €

20210081 Keliakialiitto ry Keliakialiiton vuotuinen valtakunnallinen keliakiaa sairastavien
lasten perheleiri, kohderyhmänä kaikki Suomen keliakiaa
sairastavat lapset perheineen

2 000,00 €

20210170 KOMP! r.f. / KOMP! ry För flerspråkig, kreativ lägerverksamhet för barn och unga
sommaren och hösten 2021 i Raseborg och Borgå.

2 000,00 €

20210179 Korsnäs 4H För Korsnäs 4H:s arbete med multikulturell, integrerande
verksamhet för flykting- och invandrarbarn.

1 000,00 €

20210005 KRAN rf För att kunna fortsätta med vår tvåspråkiga
lågtröskelmottagning med utbildade erfarenhetsexperter inom
området missbruk i Vasa. Lågtröskelmottagningen erbjuder
stöd både till personer som har problem med olika former av
missbruk och till närstående.

3 000,00 €

RA-10 Skapade: 2.3.2021 20.03.17 Sida: 2



Hak.nro Ansökande Ändamål Belopp

20210220 Krigshistoriska förening i
Västnyland

Utveckla det museipedagogiska redskap för
funktionsförhindrade barn och ungdomar genom en
specialutställning med 3D modellering och använda senaste
teknik (AI) som hjälp.

1 000,00 €

20210079 Kuulovammaisten
Lasten Vanhempien
Liitto ry

Kesäpäivien järjestäminen kuulovammaisten lasten perheille 2 500,00 €

20210083 Kyrkslättnejdens
ungdomsförbund KNUF
r.f.

Tröskelfri verksamhet för barnfamiljer på många språk i
Kyrkslätt

2 500,00 €

20210168 Lähetyskappelin Ruoka-
apu ry

Tarjoamme ruoka-apua vähävaraisille suurperheille, joissa
lapsia ja nuorisoa sekä yksinäisille ja vanhuksille hyväksi
havaitun toimintatavan mukaisesti tietenkin koronamääräykset
huomioiden.

3 000,00 €

20210088 LapCI -
sisäkorvaistutelasten
valtakunnallinen
yhdistys ry

Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten perheiden
vertaistukiviikonloppu

2 500,00 €

20210070 Lasten ja nuorten
keskus ry

KriisiSaapas - Palveluoperaatio Saappaan uuden työmuodon
pilotointi osaksi tehostetun nuorisotyön menetelmiä
akuutteihin kriisitilanteisiin.

2 500,00 €

20210181 Lasten ja nuorten
puutarhayhdistys ry

Vähävaraisten lasten puutarhaleiritoiminnan tukeminen.
Avustuksella mahdollistetaan leiripaikka kymmenelle
vähävaraiselle lapselle Kaupunkipuutarhan asukit -leireillä Itä-
Helsingissä.

1 500,00 €

20210049 Leirikesä ry Diabetesta sairastavien lasten osallistuminen yöleireille 2 500,00 €

20210206 Logrus ry Tukea helsinkiläiset monikulttuuriset nuoret (pakolaiset,
paluumuuttajat ja muut ryhmät) kotoutumisessa,
koulutuksessa, ammatinvalinnassa ja työurakan
aloittamisesta.
Estää nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta

1 000,00 €

20210213 Maahanmuuttajien
perhe ja nuorten
yhdistys (MPNY) ry

MAMU tukea Pakolaisia (MATUP) hanke 2 000,00 €

20210119 MEH ry - Meh ry hakee avustusta vuodesta 2019 käynnistetyn taide
paja syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa olevien alle 30-
vuotiaiden nuorten ja maahanmuuttajien osallisuutta ja työ- ja
toimintakykyä.

2 500,00 €

20210155 Mielenterveysomaiset
Pirkanmaa FinFami ry

Nuorten mielenterveysomaisten tiedon ja vertaistuen
mahdollistaminen viikonloppukurssin avulla

2 000,00 €

20210057 Mikkelin Pallo-Kissat/
p14 joukkue

Monikulttuurillisen jalkapallojoukkueen tukeminen, nuorten ja
heidän vanhempiensa auttaminen sisälle yhteiskuntaamme.
Eri kulttuurien ymmärtämisen kehittäminen joukkueena.

2 000,00 €

20210027 Missionskyrkan i
Ekenäs/avd.Biståndsarb
etet

Ekonomiskt stöd för transporter till biståndsarbetet I Lettland,
Estland, Litauen 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

2 000,00 €

20210163 Monaliiku ry Monikansallisten naisten kokonaishyvinvoinnin edistäminen
urheilun ja liikunnan avulla - toiminta-avustus Monaliikun
toiminnan kehittämiseen.

2 500,00 €

20210159 Monika-Naiset liitto ry Maahan muuttaneiden naisten tukeminen Kotoutumiskeskus
Monikassa. Avustusta haetaan arabian- ja darin-
/farsinkielisten naisten  yksilöohjaukseen ja neuvontatyöhön.
Avustuksella palkataan em. kieliä äidinkielinään puhuvia
tuntiohjaajia.

3 000,00 €

20210087 Musikcafé After Eight r.f. KULa 2021 - För kulturaktiviteter som motverkar
marginalisering bland unga i jakobstadsregionen under 2021.

1 500,00 €
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20210186 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 €

20210085 Näkövammaisten liitto Näkövammaisten nuorten peli-foorumi 8.-10.10. 2 000,00 €

20210100 Närpes 4H Handledning och stöd åt svårplacerade ungdomar inom 4H:s
arbetsförmedling Sydpolen och övrig 4H-verksamhet.
Ungdomarna som avses kan ha utländsk härkomst med
språkliga begränsningar eller någon form av handikapp.

2 000,00 €

20210167 Non Fighting Generation
ry

Avustusta haetaan alakouluikäisten lasten (8-12 -vuotiaat)
sekä erityisryhmien kiusaamisen ja väkivallan vähentämiseen
ja niiden ehkäisyyn erityisesti pääkaupunkiseudulla

5 000,00 €

20210218 Nordic Somali ry Avustus on tarkoitus käyttää yhdistyksen toimitilakuluihin ja
toiminnasta aiheutuviin yleisiin hallinnollisiin kuluihin, kuten
pakollisten talous- ja palkkahallinnon sekä tietojenkäsittelyn ja
raportoinnin kuluihin.

2 000,00 €

20210144 Nuorten Palvelu ry Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien opiskelu- ja
työelämän, tukipalveluiden ja yhteisöjen ulkopuolelle
jääneiden sekä  terveyttä ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa
olevien nuorten tukeminen verkossa tehtävällä
erityisnuorisotyöllä.

2 500,00 €

20210138 Nuorten Ystävät ry Kehitysvammaisten taidekerhojen järjestäminen 2 000,00 €

20210127 OmaKamu ry OmaKamu-toiminnan laajentaminen pääkaupunkiseudulla
vuonna 2021.

2 500,00 €

20210063 Onkei ry maahanmuuttajien lasten ja nuorten tukiopetus 1 500,00 €

20210183 Oulun seudun
perhehoitajat ry

Oulun seudun perhehoitajat ry:n jäsenperheiden
vertaistoiminta vuodelle 2021.

1 000,00 €

20210103 Pääkaupungin turvakoti
ry

Yksilöllistä apua lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille tai sen
kohteeksi joutuneille lapsille

5 000,00 €

20210072 Pakolaisneuvonta ry -
Flyktingrådgivningen rf

Yleisavustuksena järjestölle turvapaikanhakijoiden
oikeusturvan vahvistamiseksi

10 000,00 €

20210182 Pargas 4H r.f. För träffar med barn i behov av extra stöd i riktigt små grupper
på 2-3 barn där man umgås, pratar, SER barnet, leker, spelar
spel, gör mat, bakar, sköter djur

2 000,00 €

20210108 Perlamutra ry "Minun ammatillinen suunnitelma. ASTE"-hanke 2 000,00 €

20210225 Pro Lapinlahti
mielenterveysseura ry

Etenkin maahanmuuttajataustaisille perheille ja aikuisille
suunnattuja, kotoutumista ja mielen hyvinvointia edistäviä
taidetyöpajoja.

1 500,00 €

20210078 Project liv rf. För Project livs verksamhet att skapa mera glädje i
långtidssjuka barns, barn till långtidssjuka och deras familjers
vardag. Med fokus på 1. Liv Drömdagar 2.Liv i Vården 3. Liv
support.

2 000,00 €

20210153 PSTY Ry Perhesuhteiden kohentaminen venäjänkielisissä perheissä
sekä venäjänkielisten nuorten addiktiivisen ja asosiaalisen
käyttäytymisen ennaltaehkäisy.

1 000,00 €

20210111 Psykocosiala föreningen
vänstugan Primula

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

2 000,00 €

20210120 Psykosociala föreningen
Contact rf

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

2 000,00 €

20210097 Psykosociala föreningen
Sympati rf

För psykosocialt stöd, meningsfulla aktiviteter,
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 €
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20210184 Psykosociala föreningen
Träffpunkten r.f.

Verksamhetsbidrag för att kunna ordna varierat och givande
program, att fortsättningsvis kunna ha verksamhetsledare
anställda och att kunna jobba vidare kring nya projekt inom
bl.a. digitalisering för Träffpunkten-deltagarna.

2 000,00 €

20210209 Puntland Community ry Maahanmuuttajanuorten koulutuksen ja kotoutumisen
tukeminen

2 000,00 €

20210205 Puntland Society of
Finland ry

Iloa liikunnasta! -Säännöllisesti (2x viikossa) kokoontuvat
liikunnalliset harrastusryhmät, joissa liikunnan lisäksi
harjoitellaan ryhmässä olemisen taitoja ja tuetaan esimerkiksi
myönteisen minäkuvan kehittymistä

2 000,00 €

20210123 Sairaalaklovnit ry Sairaalaklovnitoiminnan mahdollistaminen 2 500,00 €

20210126 Samaria rf Rose-työ, ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa tukipalvelut 7 500,00 €

20210201 SAMS -
Samarbetsförbundet
kring funktionshinder r.f.

Föreläsnings- och fortbildningsverksamhet 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 €

20210016 Savitaipaleen Nuorison
Tuki ry

" Eloonjäämis - leiri " Torin kunnan lastensuojelun asiakkaille. 2 000,00 €

20210031 Setlementti Tampere /
NEO - OmaPolku

Avustusta haetaan NEO-OmaPolun Vaikuttamisryhmän
toimintaan. Vuoden 2021
pääteemana ovat kuntavaalit. Lisäksi tuodaan esille
asiakasnäkökulmasta nousevia teemoja vammaispalveluja
suunniteltaessa ja toteutettaessa (lausunnot, yhteydenotot
päättäjiin).

2 000,00 €

20210195 Setlementti Tampere ry Kotoutumista ja osallisuutta tukevaa retkitoimintaa maahan
muuttaneille naisille

1 000,00 €

20210117 Sillat ry Qorax -
Voimaannuttava kesäleiri 5.7. – 11.7. 2021 Kaarinassa
maahanmuuttajaäideille ja heidän lapsilleen
ja leirin jälkeiset kuukausittaiset vertaistapaamiset Zoom-
alustalla

2 000,00 €

20210028 Sininauhasäätiö sr. Sininauhasäätiön ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n ylläpitämän
asunnottomien nuorten kohtaamis- ja  tulipiste Nuolen
kävijöille jaettavien käyttötavaroiden hankintaan, joita ei voida
hygieniasyistä ottaa
vastaan lahjoituksi.

2 500,00 €

20210165 Sirkus Magenta ry Saavutettavaa sirkustoimintaa Vuosaaressa: sirkuskerho ja
koulutyöpajat 2021

2 000,00 €

20210148 Smågruppernas
föräldraförening i
Zachariastopeliusskolan
rf

För verksamhet för barn med olika funktionsvariationer
(utvecklingsstöring och autism) som går i Zacharias
Topeliusskolan i Helsingfors.

1 000,00 €

20210065 Snappertuna
Krigsveteraner rf

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

2 500,00 €

20210210 Somali Taakulo yhdistys
ry

MAAHANMUUTTAJANUORTEN EHKÄISEVÄ PÄIHDE JA
HUUMETYÖ–
ETSIVÄN NUORISOTYÖN

2 000,00 €

20210194 Somaliland Seura Ry Naisten ryhmätoiminnan jatko 2 000,00 €

20210096 SOS-Lapsikyläsäätiö Huostaanotettujen lasten osallisuuden vahvistaminen, Tuo
Tursas turvaan -menetelmällä. Menetelmä auttaa lasta
oppimaan turvataitoja kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi sekä
antaa mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta kaltoinkohtelua
turvallisesti.

2 500,00 €

20210162 Steg för Steg rf Föreningen Steg för Stegs Storträff för medlemmar hösten
2021.

2 500,00 €
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20210230 Suojellaan Lapsia
ry/Skydda Barn rf

Lapsella on oikeus niin tietoon, oppimiseen kuin turvalliseen
lapsuuteen. Apurahalla tuotetaan maksuttomasti verkossa
jaettavat lastenkirjat (FIN/SWE), jotka opettavat ja
kannustavat lapsia kertomaan pahoista salaisuuksista
turvalliselle aikuiselle.

1 500,00 €

20210164 Suomen Ekumeeninen
Neuvosto ry
Ekumeniska Rådet i
Finland rf.

Hengellistä väkivaltaa kokeneiden kohtaaminen
uskonnollisissa yhteisöissä - kunnioituksen pelisäännöt

2 500,00 €

20210013 Suomen Gynekologiset
Syöpäpotilaat ry -
Gynekologiska
Cancerpatienterna i
Finland rf

För utvecklandet av det förebyggande arbetet för kvinnor med
gynekologisk cancer samt för att kunna påbörja och utveckla
diskussionsgrupper och ge psykosocialt stöd och information
om bland annat HPV-vaccination och screening för
livmoderhalscancer

2 000,00 €

20210024 Suomen Kipu ry Työnohjaus yhdistyksen vertaistuen tarjoajille, kouluttajille
sekä luottamushenkilöille

2 000,00 €

20210069 Suomen Kuurosokeat ry Kuurosokeiden ja kuulonäkövammaisten nuorten aikuisten
vertaistuellinen tapahtuma

2 500,00 €

20210098 Suomen
Monikulttuurinen
Liikuntaliitto FIMU ry

Ei ikäkaudet yhdistävää liikuntatoimintaa ikääntyville
maahanmuuttajille ja heidän lastenlapsilleen

2 000,00 €

20210102 Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry:n ihmisoikeustyöhön, jotta
pakolaislasten oikeus perhe-elämään toteutuisi.

3 000,00 €

20210023 Suomen
Rauhanturvaajaliitto ry

Suomen virallista ulko-,turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa
sotatoimi- ja kriisialueilla toteuttamassa olleiden nuorten sekä
heidän läheistensä ja perheidensä henkisen hyvinvoinnin
parantaminen ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy
vertaistukitoimin.

2 500,00 €

20210180 Suomen Sjögrenliitto ry Asiantuntijatiedon tuottaminen ja välittäminen Sjögrenin
syndroomaa sairastaville

2 000,00 €

20210232 Suomen somalialaisten
Liitto

Suomen somalialaisten liitto jarjestaa somalitaustaisille
kotivanhemmille ja heidan lapsilleen vertaisryhmatoimintaa
kerran kuukaudessa liiton tiloissa.

1 500,00 €

20210203 Suomen Syöpäpotilaat
ry

Anottavan avustuksen turvin nostetaan esiin perheellisten,
palliatiivisessa hoidossa olevien / levinneitä syöpiä
sairastavien ihmisten perhe-elämän tuen tarpeet. Tuki
välillisesti kohdistuu lapsiin ja nuoriin, joiden huoltajat
sairastavat syöpää.

3 000,00 €

20210045 Suomen
Valkonauhaliitto-
Förbundet Vita Bandet i
Finland ry

Lasten ja nuorisoikäisten kokonaisvaltaista hyvinvointia
edistävä ryhmätoiminta

2 000,00 €

20210190 Svenska
hörselförbundet rf

för att ordna fem endagskurser i skötsel av hörapparaten på
olika orter i landet.

2 000,00 €

20210229 Sydänlapset ja -aikuiset
ry

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

2 500,00 €

20210059 Takaisin Elämään Ry Mahdollisella avustuksella tuetaan perustyötämme nuorten
parissa.

5 000,00 €

20210017 Tampereen
Lastenklinikan Tuki ry

Vapaa-ajan ja vertaistoimintaan Tampereen yliopistollisen
sairaalan lastenosastoilla pitkään tai
toistuvasti oleville lapsille ja heidän perheilleen, joilla ei ole
mahdollisuutta tai voimavaroja osallistua tavanomaiseen
harrastustoimintaan.

2 500,00 €

20210189 TATU ry Lasten aivovamma - opas, joka sisältää tietoa aivovamman
saaneen lapsen perheelle, lähipiirille, päivähoidon tai koulun
henkilöstölle. Oppaasta tehdään painotuote ja verkkoversio
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

1 500,00 €
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20210034 Tukikohta ry Haettavalla avustuksella vahvistetaan päihdekuntoutujien
toimintakykyä työpajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan
avulla. Toimintakyvyn vahvistaminen on olennainen elementti
päihdekuntoutujan integroimisessa takaisin yhteiskuntaan.

2 500,00 €

20210060 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.

3 000,00 €

20210037 Turun Kaupunkilähetys
ry / Åbo Stadsmission rf

Palveluja käyttävät nuoret kohtaamisen asiantuntijoina sote-
alan ammattilaisille ja opiskelijoille: Avustus kohdennetaan
Nuorten raadin Kohtaamisen työkalupakki -tilaisuuksien
koordinaatioon ja toteutukseen palkattavan nuoren
palkkakustannuksiin

2 000,00 €

20210150 Turun seudun
Kehitysvammaisten Tuki
ry

Musiikkileirin järjestäminen, jossa ohjataan kehitysvammaiset
henkilöt itse tuottamaan musiikkia

2 000,00 €

20210052 Turvapaikanhakijoiden
tuki ry

Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n vapaaehtoistoiminnan
rahoittaminen

2 500,00 €

20210157 Understödsföreningen
för svenskspråkig
missbrukarvård r.f.

Vi ansöker om bidrag för att kunna ordna verksamhet för barn
och unga med erfarenhet av missbruk eller psykisk ohälsa i
familjen. Detta är en målgrupp som ofta glöms bort, men som
speciellt nu har ett stort behov av att bli sedda och hörda.

2 500,00 €

20210040 Uudenmaan CP-
yhdistys ry

Ulkoilutapahtuman järjestäminen ja ruotsinkielisen tiedotuksen
turvaaminen

2 000,00 €

20210166 Vaasanseudun
mielenterveysseura -
Pohjanmaan
kriisikeskus Valo

Ett allmänt understöd (yleisavustus) ansöks till föreningens
verksamhet för att främja psykisk hälsa,
kriscenterverksamheten, kristelefonen, stöda frivilliga inom
verksamheten samt stöda barn, unga och familjer inom
föreningens Må bra -verksamhet.

1 000,00 €

20210139 Vägledningsverkstad rf Vidareutveckla, verksamhemodell för de mest utsatta
ungdomarna, i risk för marginalisering. Strukturer för vidare
stödåtgärder byggs upp. Ökad samhällelig kännedom om
svenskspråkiga ungas behov så att service på svenska
ordnas i framtiden.

2 000,00 €

20210215 Vailla vakinaista
asuntoa ry

 Osallistavan kulttuuritoiminnan mahdollistaminen
asunnottomuutta kokeneille

5 000,00 €

20210174 Vammaisperheyhdistys
Jaatinen ry

Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten
sosiaalisia taitoja kehittäviin kerhotoimintoihin, joissa
käytettään apuna AAC-menetelmiä ja luovia menetelmiä.
Leikitään Yhdessä! - ja Puhekupla-kerhotoimintaan

2 500,00 €

20210140 Vammautuneet
Kriisinhallintaveteraanit
ry

Vammauneiden kriisinhallintaveteraanien toiminnan
tukeminen. Toiminta valtakunnallista. Vertaistuki, neuvonta,
kuntoutus niille joilla ei mahdollisuutta saada sitä muualta.
Ohjaaminen kuntoutuspolun alkuun.

5 000,00 €

20210134 Vänstugan Svalboet Bidrag för hantverkskurs år 2021 2 000,00 €

20210122 Vantaan
Kehitysvammaisten Tuki
ry

Tukiyhdistyksemme alajaoksen, nimeltään Me Itse Vantaa,
toiminnan tukeminen.

1 000,00 €

20210047 Varsinais-Suomen
Sininauha ry

Haemme avustusta toimintaamme, jonka kohderyhmään
kuuluvat syrjäytymisvaarassa olevat, päihde ja mielenterveys
haasteiset, sekä vankilataustaiset, 18-29-vuotiaat nuoret.

2 500,00 €

20210094 Yhteiset Lapsemme ry Taide- ja retkitoimintaa marginaalisessa asemassa eläville
maahan muuttaneille lapsille ja vähävaraisille lapsiperheille

2 000,00 €

Totalt 122 315 500,00 €
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