Soten ja kuvan yhteinen avustushaku iäkkäiden ihmisten
liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi 1.2.-26.2.2021
Avustushaun Questback-lomakkeen täyttöohje

Lomakkeen linkki: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/SoteKuva2021
Huomioi, että lomake on oltava täytettynä haun päättyessä eli 26.2.2021 klo 16.00. Lomake sulkeutuu
silloin, vaikka olisit sillä hetkellä täyttämässä lomaketta ja sen täyttäminen olisi kesken.
Vastatessasi kysymyksiin, huomioi seuraavat ohjeet:
 tutustu kysymyksiin etukäteen
 kirjoita vastaukset etukäteen esim. Word-tiedostoksi ja kopiot valmiit vastaukset sen jälkeen
vastauslomakkeelle
 vastaa lyhyesti ja napakasti!
 kaikki Questbackin kysymykset koskevat hanketta, jolle avustusta haetaan, ei yhdistyksen toimintaa
yleensä
 lomaketta täyttäessäsi huomioi, että joillain selaimilla Takaisin-painike ei toimi tai voi aiheuttaa
virhetilanteen
* -merkki kysymyksen edessä tarkoittaa, että kysymykseen on pakko vastata

Questback-lomakkeen ensimmäisen sivun yläreuna

Jotta molempien lomakkeiden tiedot saadaan yhdistettyä toisiinsa, vastaa ensimmäisen sivun
yhteystietokysymyksiin samoilla tiedoilla kuin olet vastannut sähköisellä hakulomakkeella. Ole tarkkana
myös siinä, että kohdan Avustusta haetaan hankkeelle –kohdan vastaus on sama molemmissa lomakkeissa.
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Suurimpaan osaan sisältöä ja toteutusta käsitteleviin kysymyksiin halutaan avoin kirjallinen vastaus (ks.
esimerkkikysymys alla). Vastauksen enimmäismerkkimäärä on 4000 merkkiä. Toivomme kuitenkin lyhyitä ja
napakoita vastauksia, sillä hakemuksissa vastausten pituus ei vaikuta arviointiin.

Vastaa vain toiseen kohtaan hankkeen painopisteitä koskevassa kysymyksessä, eli siihen kummalta
toimialalta haet avustusta. Olethan tarkkana siinä, että vastaat saman kohdan kysymykseen kuin vastasit
lomakkeen ensimmäisellä sivulla kohdassa Avustusta haetaan -hankkeelle.
Voit rastittaa yhden tai useamman vastauksen kohdasta.

Lomakkeen seuraavilla sivuilla on joukko avoimia kysymyksiä. Listaus kaikista avoimista kysymyksistä on
tämän ohjeen lopussa.
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Hankkeen budjetin voit ilmoittaa täyttämällä tuloja ja menoja koskevat taulukot (ensisijainen tapa).
Jos taulukko ei kuitenkaan sovi hankkeen budjettirakenteelle, voit lähettää sen erillisenä liitetiedostona
liittämällä sen lomakkeelle budjettisivun alareunassa olevan Valitse tiedostoja –nappulan avulla.
Huomioi, että mahdollisen liitteen maksimikoko on 2MB.
Huomioi myös, että poikkeuksellisesti Hankkeen budjetti, tulot ja Hankkeen budjetti, menot –kohtia ei ole
pakko täyttää, mikäli lähetät budjetin liitteenä.
Hankkeen budjetti, tulot –kohta lomakkeella

Hankkeen budjetti, menot –kohta lomakkeella

Budjetin liittäminen –kohta lomakkeella

Lähetä vastauksesi painamalla Lähetä –nappulaa budjetti sivun alareunassa.
Lomake ohjaa sinut Helsingin kaupungin Internet-sivuston etusivulle.
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Lomakkeen avoimet kysymykset:

















Hankkeen esittely lyhyesti
Miksi hanketta tarvitaan?
Hankkeen tavoite
Hankkeen toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi
Hankkeen toteutusaikataulu ja toimenpiteiden vaiheistus
Hankkeen hallinnointi ja organisointi
Nimeä keskeisimmät yhteistyökumppanit ja kuvaa yhteistyön muotoja ja rooleja
Hankkeen kohderyhmä(t)
Miten kyseiset kohderyhmät aiotaan tavoittaa?
Mitä osaamista kyseisen kohderyhmän kanssa työskentelystä hanketoimijoilla jo on?
Miten kohderyhmä osallistuu hankkeen toteutukseen?
Millä postinumeroalueella tai -alueilla Helsingissä hanke toteutetaan?
Miksi juuri kyseinen alue tai alueet on valittu?
Miten hankkeessa toteutetaan seurantaa ja arviointia?
Mitkä ovat hankkeen toteuttamisen näkökulmasta keskeisimmät riskit?
Miten koronatilanteen mahdollinen pitkittyminen on huomioitu hankkeessa?
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