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20220037

Ad Astra

Föreningen Ad Astra ansöker om projektbidrag för att skapa
kulturaktiviteter
för barn på eget modersmål. Interaktiva sagoföreställningar på
arabiska i Nyland (Sibbo och Raseborg) år 2022

1 000,00 €

20220201

African Care

Avustushakemus vertaisohjaajien ja lastenhoitajien työtuntien
lisäämiseen sekä vapaaehtoisten ohjaaman toiminnan
tukemiseen naisten kotoutumista tukevassa toiminnassa
vuoden 2022 aikana.

4 000,00 €

20220156

Amnesty International
Finländska sektionen

Amnesty International Finlands arbete för de mänskliga
rättigheterna med betoning på flyktingars- och asylsökandes
rättigheter samt rättigheter gällande kön och sexualitet.

8 000,00 €

20220159

Andreaskyrkan

Syftet med understödet är att möjliggöra matutdelningen
AndreasHelps som hjälper över 1000 personer
att få hjälp i vardagen.

5 000,00 €

20220195

Aseman Lapset ry

Aseman Lapset ry:ssä kehitetyn Walkers-toiminnan
toteuttaminen ja edelleen kehittäminen yhteistoiminnallisesti
Suomessa. Keskeisenä tehtävänä on hyvien ja turvallisten
kohtaamisten tuottaminen aikuisten ja nuorten välille, myös
korona-ajan jatkuessa.

8 000,00 €

20220162

Avartti-säätiö

"Nuoret vertaisohjaajat harrastustoiminnan mahdollistajina" nuorten koulutus muiden nuorten vertaisohjaajiksi

2 000,00 €

20220026

Bado Nuoriso Ry

MINUN SUOMI - toiminta tarjoaa nuorille kotoutuvalle
maahanmuuttajalle riittävät mahdollisuudet kotoutumiseen ja
aktiiviseen osallistumiseen

2 000,00 €

20220079

Dagcentret Hyddan rf

Del av löner för socialiserig för ensamma och utstötta i alla
åldrar.

2 000,00 €

20220048

DE Sjukas Väl o
huvudstadsregionen rf

För rehabilitering i hemmet av personer som bor ensamma
eller får vård av en närtående. Föreningen har två
fysioterapeuter som går i hemmet och ger klienten hösgt tio
rehabiliteringar för att hen fortsättningsvis skall kunna bo
hemma.

2 000,00 €

20220135

De Utvecklingsstördas Ordna meningsfull, aktiverande och varierande
Väl i Västra Nyland och fritidsverksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna
Kimitonejden r.f.
med funktionsnedsättning i Västnyland och Kimitonejden
under år 2022.

2 500,00 €

20220118

Ekenäsnejdens
Krigsveteraner
rf/traditionsförening

Att stödja föreningens veteranmedlemmar samt hustrur och
änkor genom beviljande av olika bidrag samt aktivering av
dem genom sociala verksamhetsformer såsom lunchträffar
och enkla fester

2 000,00 €

20220069

Elever, Lärare och
Föräldrar vid
Seminarieskolan r.f.

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

20220038

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 €

20220130

Erityishuoltojärjestöjen
liitto EHJÄ ry

Toiminnalla edistetään maahanmuuttajataustaisten nuorten
integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan tukemalla 14–29vuotiaita nuoria ja alaikäisinä yksintulleita
turvapaikanhakijataustaisia nuoria mm. ryhmätoiminnan ja
sosiaaliohjauksen avulla.

3 000,00 €
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20220008

Espoon Monikulttuuriset Valonsäikeitä! – maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän
lapset ja nuoret ry
vanhempiensa vuorovaikutusta vahvistava toiminnallinen
ryhmä ja leiri

20220116

Estlandsvännerna r.f.

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

20220050

FDUV

Ansöker om bidrag för en träff för FDUV:s familjestödjare som
arbetar på frivillig basis

2 500,00 €

20220109

Finlandssvenska
teckenspråkiga r.f.

För workshops/grupparbete med stöd till språkidentitet och
språkgemenskap inom finlandssvenska teckenspråkiga
minoritetsgruppen för barn/unga och familjer; inledning - steg
1 hösten 2022

1 500,00 €

20220025

FMA-Funktionsrätt med För utgivande av 6 nyhetsbrev (FMA-Nytt) på svenska för
ansvar rf
personer med neurologiska funktionsnedsättningar i små
svenskspråkiga, tvåspråkiga med finska som majoritetsspråk
eller teckenspråkiga organisationer.

2 000,00 €

20220066

Frågesjuk r.f.

1 000,00 €

20220100

Föreningen Ljushemmet Intensiv kommunikationsträning för ungdomar/unga vuxna
Björn r.f.
som deltar i Folkhälsans dagcenterverksamhet Pointen

2 000,00 €

20220110

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

3 000,00 €

20220003

HangFlow ry

SunTurvana - projektin tavoite on edistää nuorten
mielenterveystyötä ja keskittyä sekä
yksilö- että ryhmähyvinvointiin, ja kohdata nuoria juuri siellä
missä he ovat ja tarjota nimenomaan sellaista apua mitä nuori
sillä hetkellä tarvitsee elämässään.

2 000,00 €

20220016

Hangon katulähetys ry

Päiväkeskustoiminnan ylläpitäminen ja osittain ruoka-aputyön
mahdollistaminen Hangon alueella

2 000,00 €

20220183

Helsingfors Svenska
Krigsveteraner r.f.

Sociala och humanitära understöd för krigsveteraner samt
deras änkor i huvudstadsregionen

2 000,00 €

20220073

HelsingforsMission rf

Krisjouren för unga erbjuder kortvarigt kris- och samtalsstöd,
gruppverksamhet och uppsökande välmåendearbete på
svenska åt unga i åldern 12-29 år. Krisjouren för unga ansöker
om understöd för sin grundverksamhet för verksamhetsåret
2022.

5 000,00 €

20220129

IFTIN-SEURA ry

Iftin-seura ry hakee avustusta vähävaraisten perheiden leiriin.

2 000,00 €

20220077

Joensuun seudun
epilepsiayhdistys ry

Toiminnan järjestäminen epilepsiaa sairastaville ja heidän
läheisilleen

1 000,00 €

20220062

Kalliolan setlementti ry

Järjestöyhteistyönä sekä Keravan vankilan kanssa
toteutettava leiritoiminta asunnottomuutta kokeneille,
rikostaustaisille, lastensuojelutaustaisille nuorille sekä
rikostaustaisten perheille

4 000,00 €

20220057

Kansainvälinen naisten Kulttuuriretkitoiminta maahanmuuttaneille naisille
tapaamispaikka Naistari/
Setlementti Tampere ry

1 000,00 €

20220140

Kansan
Avustus Pietarin katulapsityön päivä- ja perhekeskuksen sekä
Raamattuseuran Sääriö sosiaalityön toimintakuluihin
sr

5 000,00 €

20220119

Karjalan
Haemme avustusta suomenkielen koulutuksen järjestämiseen
Humanitaarinen Tuki ry Sortavalassa ja Lahdenpohjassa.

1 500,00 €

20220065

Keliakialiitto ry

1 000,00 €

RA-10
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Frågesjuk vastaa lasten ja nuorten kysymyksiin terveydestä ja
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20220070

Klubbhus Fontana rf

Verksamhetsbidrag för att utveckla medlemmarnas
utbildningsmöjligheter inom Klubbhuset och utanför i
samhället.

1 500,00 €

20220121

KOTA – Lasten ja
nuorten hyvinvointi ry

KOTA-kerho – Lähiluonnosta ja ryhmätoiminnasta hyvinvointia
yksinäisille lapsille

1 000,00 €

20220190

Kotimaisen avustustyön 1.Palkkakustannukset 2.Jäsenyhdistysten verkostopäivien
liitto Koa ry
kustannukset 3. KITI-rahasto eli Jäsenyhdistysten
avustaminen äkillisissä menoissa jotka uhkaavat keskeyttää
säännöllisen avunannon, esim. uuden pakastimen hankinta
rikki menneen tilalle

2 500,00 €

20220005

KRAN rf

För att kunna stöda barnfamiljer och unga som berörs av
missbruksproblem vid våra fem lågtröskelmottagningar i
Finland och för att kunna ordna en utbildningsdag i hybridform
med temat "Familjer och missbruk" avsedd för professionella
och studerande.

3 000,00 €

20220022

KRIS Oulu ry.

Hand in hand- lainrikkoja- ja päihdetaustaisten läheisille
suunnatun hankkeen omarahoitusosuuden kattaminen

1 000,00 €

20220155

Kuulovammaisten
Lasten Vanhempien
Liitto ry

Kesäpäivien järjestäminen kuulovammaisten lasten perheille

2 500,00 €

20220067

Lakeuden Sateenkaari
ry

Kouluvierailutoiminnan käynnistäminen ja nuorisotoimijoiden
kouluttaminen. Kouluvierailutoiminnalla tarjotaan nuorille
perustietoa seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen ja
perhemuotojen moninaisuudesta, normeista ja
ihmisoikeuksista.

1 000,00 €

20220053

LapCI sisäkorvaistutelasten
valtakunnallinen
yhdistys ry

Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten perheiden
vertaistukiviikonloppu

2 500,00 €

20220143

Lasten ja nuorten
puutarhayhdistys ry

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

1 500,00 €

20220085

Leirikesä ry

Diabetesta sairastavien lasten leiritoiminnan mahdollistaminen
yöleiritoiminnassa

2 000,00 €

20220028

Meh ry

ME NUORET- työpaja on toiminnallista valmennusta
suunnattu 15-29-vuotiaille syrjäytymisvaarassa, suunta
hukassa tai tekemistä vailla.

2 500,00 €

20220064

Mielenterveysomaiset
Pirkanmaa FinFami ry

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

2 000,00 €

20220045

Missionskyrkan i
Ekonomiskt stöd för transporter till biståndsarbetet I Lettland,
Ekenäs/avd.Biståndsarb Estland, Litauen som görs bland barn och
etet
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 €

20220184

MLL Orimattilan
yhdistys ry

2 000,00 €

20220080

Musikcafé After Eight r.f. Vi vill under 2022 skapa trygga och inkluderande miljöer via
lågtröskelverksamhet för unga i behov av stöd, natur- och
kulturaktiviteter för ökat välmående samt aktiviteter för unga
utan sommarjobb.

1 500,00 €

20220176

NADA HOPE r.f.c/o
Nytte Ekman

2 000,00 €

RA-10
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20220068

Nicehearts ry

Maksuttoman seksuaaliterapian tarjoaminen tytöille ja nuorille
naisille osana Nicehearts ry:n Vantaan Tyttöjen Tila –toimintaa

20220087

Non Fighting Generation Alakouluikäisten lasten väkivallan vähentäminen ja
ry
kiusaamisen vähentäminen sekä ennaltaehkäisy

5 000,00 €

20220177

Nordic Somali ry

Yleisavustus järjestön toiminnan kulujen kattamiseen.

2 000,00 €

20220127

Nuorten Palvelu ry

Avustusta käytetään Nuorten Palvelu ry:n Etsivän Nettityön
toteuttamiseksi niiden erittäin haavoittuvassa asemassa
olevien tukemiseksi, joita muut palvelut eivät tavoita tai eivät
kykene tarpeenmukaisella tavalla tukemaan.

2 500,00 €

20220078

Nuorten Ystävät ry

Omalla äänellä - Nuorten Ystävien klubitalojen podcastin
tuottaminen

2 000,00 €

20220014

Näkövammaisten liitto ry Avustuksella katetaan nuorten näkövammaisten
nuorisofoorumin kustannuksia ja pidetään nuorten
osanottomaksut inhimillisinä.

2 500,00 €

20220039

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 €

20220200

OmaKamu ry

OmaKamu-toiminnan laajentaminen Vantaalla.

2 500,00 €

20220009

Onkei ry

maahanmuuttajien lasten ja nuorten tukiopetus

1 500,00 €

20220207

Oulun seudun
perhehoitajat ry

Oulun seudun perhehoitajat ry:n jäsenperheiden
vertaistoiminta vuodelle 2022

1 000,00 €

20220198

Pakolaisneuvonta ry,
Flyktingrådgivningen rf

Yleisavustuksena järjestölle turvapaikanhakijoiden
oikeusturvan vahvistamiseksi

20220144

Pargas 4H r.f.

För bidrag till individuell handledning och små grupper för barn
och unga som inte kan hantera stora grupper lika bra

2 000,00 €

20220167

Perlamutra ry

Minun ammatillinen suunnitelma. ASTE -hanke

2 000,00 €

20220132

Pielaveden 4H-yhdistys Tulevaisuus Haltuun
ry
Hankkeessa vahvistetaan nuorten toimijuutta ja sisäistä minää
erilaisten työpajojen kautta.

2 000,00 €

20220106

PIrkanmaan
Omaishoitajat ry

Pirkanmaalla asuvien omaishoitajien yleisen hyvinvoinnin
tukeminen ja edistäminen

2 500,00 €

20220141

Project liv rf.

För Project livs verksamhet att skapa mera glädje i
långtidssjuka barns, barn till långtidssjuka och deras
familjers vardag. Med fokus på utvecklande av
tonårsnecessärer för ungdomar inom den psykiatriska vården
samt för Liv i vardagen stöd.

2 000,00 €

20220101

Psykosociala Förbundet Ansöker om medel för att kunna erbjuda socialt utsatta
rf
ungdomar för en extra guldkant i tillvaron under kursen-kul för
unga.

2 000,00 €

20220071

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

2 000,00 €

20220052

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

2 000,00 €

20220055

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 €
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20220170

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

1 500,00 €

20220149

Puntland Society of
Finland ry

VALOA JA VIRTAA!
TARPEEN PERUSTELU: Eri kieli- ja kulttuuritaustaisuus tai
maahanmuuttajuus eivät suoraan heikennä mahdollisuutta
onnistua vanhempana. Ne tekevät siitä kuitenkin
haastavampaa, etenkin jos vanhemman suomen kielen taito ja
suomalaisen

2 000,00 €

20220210

Pääkapungin turvakoti
ry

Yksilöllistä apua lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille tai sen
kohteeksi joutuneille lapsille

5 000,00 €

20220161

Riihimäen
nuorisoteatteri

Siipisika - näytelmä yllättävästä ystävyydestä, esityskiertue
kouluihin.

1 500,00 €

20220103

Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland
ry

Lasten ja nuorten tukeminen sekä virkistyksen ja rentoutuksen
tarjoaminen perheille, joissa vanhempi sairastaa rintasyöpää.

2 000,00 €

20220206

Sahan-seura ry

Maahanmuuttaja miesten osallisuuden ja kotouttumisen
edistäminen.

2 000,00 €

20220146

Sairaalaklovnit ry
Sjukhusclowner rf

Sairaalaklovnitoiminnan mahdollistaminen

2 000,00 €

20220108

Samaria rf

Rose-työ, ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa tukipalvelut

7 500,00 €

20220202

SAMS 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.

2 000,00 €

20220024

Savitaipaleen Nuorison UUSI TULEVAISUUS - leiri, Torin kunnan alueen
Tuki ry
syrjäytyneille tai syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja
nuorille.

2 000,00 €

20220136

Selkäydinvammaiset
Akson ry

3 000,00 €

20220133

Setlementti Tampere ry/ Avustusta haetaan NEO - OmaPolun vaikuttamisryhmän
NEO - OmaPolku
toimintaan. 1.4.2022 ryhmä siirtyy toimimaan Tsemppi/Tsemppi- toimipiste
toimintapisteen yhteyteen. Vaikuttamisryhmän tavoitteena on
edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta ja
vaikuttamismahdollisuuksia.

2 000,00 €

20220179

Sininauhasäätiö sr.

Sininauhasäätiön ylläpitämän ympärivuorokautisesti auki
olevan asunnottomien nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolen
kävijöille jaettavien käyttötavaroiden hankintaan, joita ei voida
hygieniasyistä ottaa vastaan lahjoituksina.

2 500,00 €

20220058

Sirkus Magenta ry

Saavutettavaa sirkustoimintaa lähiön koululaisille.
Havukosken maksuton sirkuskerho ja koulutyöpajat.

2 000,00 €

20220180

Skene ry

Tukea rikostaustaisia nuoria kuntouttavan desistanssia
tukevan toiminnan kautta sekä avata tukipuhelin tähän
tarkoitukseen myös läheisiä ja ammattilaisia varten.

500,00 €

20220150

Smågruppernas
Föräldraförening i
Zacharias
Topeliusskolan r.f.

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

1 500,00 €

20220095

Snappertuna
Krigsveteraner rf

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

1 500,00 €

20220123

SOS-Lapsikyläsäätiö

SOS-Kehittäjänuorten leiriviikonloppu

2 500,00 €
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20220042

Steg för Steg rf

Föreningen Steg för Stegs Storträff för medlemmar hösten
2022.

2 000,00 €

20220011

Suomen Gynekologiset
Syöpäpotilaat ry Gynekologiska
Cancerpatienterna i
Finland rf

För att informera om gynekologisk cancer och barnlöshet samt
att ge stöd till kvinnor som lider av barnlöshet på grund av
gynekologisk cancer. Utvecklande av stöd och information till
unga gynekologiska cancerpatienter.

2 000,00 €

20220035

Suomen Johanniittain
apu ry
Johanniterhjälpen i
Finland rf

Bidrag ansöks för att kunna erbjuda avgiftsfri första hjälpen
utbildning åt FDUV:s lägerledare.

2 000,00 €

20220126

Suomen Kipu ry

Ammattilmaisen työnohjauksen tarjoaminen yhdistyksen
toimijoille

1 500,00 €

20220115

Suomen Sjögrenliitto ry Asiantuntijatiedon tuottaminen ja välittäminen Sjögrenin
syndroomaa sairastaville

2 000,00 €

20220034

Suomen Somalialaisten Vertaisryhmätoimintaa kerran viikossa Jengiytymisen
liitto ry
ennaltaehkäiseminen somalitaustaisten nuorten keskuudessa

2 000,00 €

20220097

Suomen Tourette- ja
OCD-yhdistys ry

Avustuksella mahdollistetaan Touretten syndroomaa ja/tai
OCD:ta (= pakko-oireinen häiriö) sairastavien lasten ja
nuorten vertaistapahtuma/kesäleiri Villa Elban
nuorisokeskuksessa Kokkolassa 30.6.-3.7.2022.

2 500,00 €

20220084

Suomen
ValkonauhaliittoFörbundet Vita Bandet i
Finland ry

Terapeuttista ja hengellistä toimintaa Hämeenlinnan vankilan
naisvangeille ( 8 osastoa, jokaisessa 12 paikkaa), nuorisoosaston vangeille (2 paikkaa) ja perheosaston vangeille (2
paikkaa). Avustus käytetään terapiatoiminnan välittömiin
kuluihin.

2 000,00 €

20220169

Suur-Helsingin
Valkonauha ry

Liisankodin asumisyhteisön naisten osallisuus- ja
hyvinvointihankkeeseen

1 500,00 €

20220171

Svenska
hörselförbundet rf

Inkludera 15 hörselskadade ungdomar att ta del i Svenska
hörselförbundets kongress 19-20.11.2022.

2 000,00 €

20220199

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

2 500,00 €

20220029

Syömishäiriöliitto - SYLI Koulutukset vapaaehtoisille chat-ohjaajille sekä
ry
jäsenyhdistysten vapaaehtoisille (3 kpl)

1 500,00 €

20220036

Takaisin Elämään ry

Nuorisotyön, erityisnuorisotyön, nuorten tuetun asumisen ja
ruoka-aputyön tukeminen.

5 000,00 €

20220152

Teatteri otsot ry

Haemme avustusta nepsy-oireisten lasten ja heidän
perheidensä kanssa toteutettavaan teatteri- ja
taidekasvatustoimintaan. Avustus kohdistuu ryhmänohjaajien
palkkioihin ja työpajakuluihin ja markkinointiin.

1 000,00 €

20220001

Tukenasi ry / Till ditt
stöd rf (aiemmin Turun
Kaupunkilähetys ry)

Haasteellisessa elämäntilanteessa tukea tarvitsevien nuorten
aikuisten aktivointi ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen
kulttuurin avulla

2 000,00 €

20220131

Tukikohta ry

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

2 500,00 €

20220006

Tyrnävän 4H-yhdistys

Avustuksen tarkoituksena on luoda kehitysvammaisille oma
tila /kerhopaikka jossa on mahdollisuus hengailla yhdessä.
Kerho sisältää erilaisia toimintoja kävijöiden ehdoilla ja ideoilla
höystettynä.

1 500,00 €

20220031

Understödsföreningen
för svenskspråkig
missbrukarvård r.f.

Föreningen bedriver verksamhet som riktar sig till barn och
unga som lever i familjer där det finns beroende och/eller
psykisk ohälsa - Ninni-verksamheten. Denna riktar sig till barn
och unga i hela svensk-Finland.

2 000,00 €
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20220056

Uudenmaan CPLauranmökin esteettömän laiturin rakentaminen
yhdistys ry Nylands CPförening rf

1 000,00 €

20220059

Uudenmaan
keliakiayhdistys ry

Keliaakikkolasten ja -nuorten sekä heidän perheidensä
hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäminen

1 000,00 €

20220049

Vailla vakinaista
asuntoa ry

Asunnottomien parissa tehtävään vapaaehtoistyön
hankkeeseen

5 000,00 €

20220158

ValoValmennusyhdistys ry

Driftbidrag för samordning och utveckling av service för NEETunga och för att öka sammanhållningen mellan svensk- och
finskspråkiga unga i Egentliga Finland

3 000,00 €

20220040

Vammautuneet
Vammautuneiden kriisinhallintaveteraanien toiminnan ja
Kriisinhallintaveteraanit kuntoutuksen tukeminen.
ry

3 000,00 €

20220191

Vantaan NMKY ry

Säännöllisen tyttökerhotoiminnan toteuttaminen Hakunilan
alueella, kohderyhmänä etenkin maahanmuuttajataustaiset ja
vähävaraisten perheiden tytöt.

2 500,00 €

20220030

Varsinais-Suomen
Sininauha ry

Avustus tullaan käyttämään syrjäytymisaarassa olevien
nuorten työpajatyöskentelyssä tarvittavien materiaalien
hankintaan.

2 500,00 €

20220145

we4you ry

we4specials – liikutetaan yhdessä erityistukea tarvitsevia
lapsia ja nuoria kesäleireillä

2 000,00 €

20220148

ViaDia Espoo ry

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajien
kotoutumista ja osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan
sekä tukea heidän hyvinvointiaan sosiaalisten suhteiden
kautta. Vuonna 2022 keskitytään erityisesti
maahanmuuttajaäitejä tukevaan toimintaan.

2 500,00 €

20220111

Vägledningsverkstad rf

Verksamhemodeller vidareutvecklas för de mest utsatta
ungdomarna, i risk för marginalisering. Strukturer för
stödåtgärder byggs upp. Ökad samhällelig kännedom om
svenskspråkiga ungas behov
för framtiden. Coronpandemins påverkningar evalueras.

2 000,00 €

20220117

Vänstugan Svalboet

Hantverkskurs på vänstugan Svalboet

2 000,00 €

20220120

Vörånejdens 4H

Ensamkommande flyktingbarns deltagande i vår verksamhet. I
klubbar, kurser och läger. Integrering av barn med annat
modersmål än svenska.

2 000,00 €

20220187

Yhteinen oikeus ry

Haavoittuvassa asemassa olevien pakolaistaustaisten
maahanmuuttajanaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistäminen.

2 500,00 €

20220102

Yhteiset Lapsemme ry

Lähiluontoon ja -kulttuuriin tutustuttavaa kotouttavaa vapaaajan toimintaa turvapaikanhakijaperheille

2 000,00 €

20220114

Yönuvan Tuki ry

Yönusvan Tuki ry:n toiminnan mahdollistaminen

1 000,00 €

Totalt
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