Helsingin kaupunki myöntää avustuksia

HELSINGIN KAUPUNGISSA TOIMIVAT JÄRJESTÖT VOIVAT HAKEA AVUSTUSTA TOIMINTAANSA
Avustuksia koskevat asiointipalvelut aukeavat 8.1.2018, jonka jälkeen avustushakemuksia voi lähettää Helsingin kaupungille hakuaikojen puitteissa.
Helsingin kaupunki käyttää sähköistä
avustusten käsittelyjärjestelmää. Hakemusten jättäminen tapahtuu kaupungin asiointipalvelut sivustolla (asiointi.hel.fi), josta hakemukset siirtyvät sähköisesti käsittelyjärjestelmään. Sähköinen hakeminen on ensisijainen tapa hakea kaupungin avustuksia.
Toissijaisesti avustushakemukset voidaan
toimittaa Helsingin kaupungin kirjaamoon
osoitteella:
Helsingin kaupungin kirjaamo
Asiaa käsittelevän toimialan tai lautakunnan nimi
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 HELSINKI
Asiointi.hel.fi:stä löytyvät kaikki kaupungin sähköiset avustushakemuslomakkeet
ja kuvaukset siitä, mihin tarkoitukseen lomakkeella on mahdollista hakea avustusta.
Kuvauksista on linkit toimialojen nettisivuille, joilta löytyy tulostettavat PDF-lomakkeet
kirjallisen hakemuksen tekoa varten. Kaikilla toimialoilla ei enää jatkossa ole paperihakemuksia käytössä.
Mikäli hakemuslomaketta ei ole toimitettu mainittuun määräaikaan mennessä, hakemus katsotaan myöhästyneeksi. Myös
postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä yllä mainitussa osoitteessa mainittuun määräaikaan mennessä, postileima ei
riitä. Hakemusta ei voi toimittaa sähköpostitse. Myöhästyneet sekä vaillinaiset hakemukset, joita ei ole pyynnöstä huolimatta
annettuun määräaikaan mennessä täydennetty, esitetään hylättäviksi. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä taholta.
Lisätietoja avustusasioista saa alla ilmoitetuilta henkilöiltä puhelimitse tai sähköpostitse.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan
kaupunginhallituksen hyväksymiä avustusohjeita.

Kasvatus- ja
koulutuslautakunta
PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN
TOIMINTA-AVUSTUS
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää
perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toiminta-avustusta toimintavuodelle 2018–2019. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen voimassa olevia avustusohjeita ja
opetuslautakunnan avustuksen myöntämisen periaatteita (OLK 25.4.2017, § 53).
Mahdollisten uusien palveluntuottajien tulee olla yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava Leena Palve-Kaunistoon ennen avustushakemuksen jättämistä.
Rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille, seurakunnille sekä muille iltapäivätoiminnan
palveluntuottajille voidaan myöntää toiminta-avustusta perusopetuslain 8a luvun mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan toimintavuodelle 2018–2019. Iltapäivätoimintaan järjestetään Helsingissä koulua käyville peruskoulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä 3.–9. vuosiluokkien osalta erityisen
tuen päätöksen saaneille oppilaille.
Hakuaika 8.1.–2.2.2018. Hakuaika päättyy
2.2.2018 klo 16.00.
Lisätietoja toimintaan liittyen antaa koululaisten iltapäivätoiminnan palveluvastaava
Leena Palve-Kaunisto, puh. (09) 310 86809,
leena.palve@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen
hakuun ja talousasioihin liittyen antaa taloussihteeri Hanna Keränen, puh. (09) 310 86338,
hanna.keranen@hel.fi.
Tarkempia tietoja ja ohjeita avustuksista
löytyy myös opetusviraston internet-sivuilta osoitteesta: https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/
avustukset/
VAPAA SIVISTYSTYÖ
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää
avustusta vuodelle 2019 lain vapaasta sivistystyöstä tarkoittamaan aikuiskoulutukseen,
joka on suunnattu lähinnä helsinkiläisille aikuisille. Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa.
Hakuaika 1.4.–9.11.2018. Hakuaika päättyy
9.11.2018 klo 16.00.
Lisätietoja antaa rehtori Taina Saarinen, puh.
(09) 310 88501, taina.h.saarinen@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa taloussihteeri Hanna Keränen, puh. (09) 310
86338, hanna.keranen@hel.fi.
Avustuksiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät suomenkielisen työväenopiston verkkosivuilta 1.4.2018 mennessä, www.hel.fi/www/
sto/fi/paatoksenteko/avustukset.
VARHAISKASVATUS
Kasvatus- ja koulutuslautakunta myöntää
avustuksia helsinkiläisille järjestöille, joiden
toiminta tukee ja täydentää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuutta ja
tavoitteiden toteutumista.
Vuoden 2018 avustuskohteet ovat alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen
rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8–17) toteu-

tettava kerhotoiminta ja varhaiskasvatuspalveluja täydentävä hoitoaputoiminta.
Järjestöavustuksilla ei tueta
–– uskonnollista eikä poliittista toimintaa
–– palvelutuotantoa, joka on kilpailutettu tai
jota ostetaan tai jonka kaupunki järjestää
palvelusetelillä.
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on
mm., että
–– järjestö on rekisteröitynyt
–– toiminnasta on näyttöä vähintään vuoden
ajalta
–– toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.
Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti avustettavaksi haettavan toiminnan sisältö. Lisäksi
on tuotava selkeästi esille:
–– mihin kellonaikaan avustettavaksi haettava toiminta toteutetaan
–– kuinka monta avustettavaksi haettavaa
toimintakertaa (esim. kerhoja) on vuonna 2018
–– kuinka monta lasta keskimäärin osallistuu
yhteen toimintakertaan.
Kustakin avustuskohteesta tehdään erillinen
hakemus. Avustushakemukselle tulee valita
avustuslajiksi varhaiskasvatus.
Hakuaika 8.1.–2.2.2018. Hakuaika päättyy
2.2.2018 klo 16.00.
Lisätietoja antaa Pirjo Pekkala, puh. (09) 310
41138, pirjo.pekkala@hel.fi. Lisätietoja sähköiseen hakuun liittyen antaa taloussihteeri Hanna Keränen, puh. (09) 310 86338, hanna.keranen@hel.fi.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja
lupajaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myöntää Helsingissä toimiville järjestöille avustuksia vuoden 2019 toimintaan. Avustusta saavan rekisteröidyn järjestön tulee toiminnallaan tukea ja täydentää
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaoston sekä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden toimialaan kuuluvien asioiden toteutumista Helsingin kaupungissa tai korvata ympäristöpalveluiden
helsinkiläisille tarjoamia palveluja.
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaoston toimintaan voi tutustua osoitteessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto. Ympäristöpalveluiden toiminnan sisältö on kuvattu kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännössä osoitteessa www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/hallintosaanto-ja-toimintasaannot.
Hakuaika 8.1.–30.4.2018. Hakuaika päättyy
30.4.2018 klo 16.00. Päätökset avustuksista
tehdään talvella 2019.
Lisätietoja antavat ympäristöjohtaja Esa Nikunen, puh. (09) 310 32000, esa.nikunen@
hel.fi sekä Kristiina Pohjanen, puh. (09) 310
37101, kristiina.pohjanen@hel.fi.

Pelastuslautakunta

Pelastuslautakunta myöntää Helsingissä
toimiville yleishyödyllisille järjestöille avustuksia vuoden 2019 toimintaan. Avustuksen
myöntämisen ehtona on kaupungin yleisohjeiden lisäksi, että avustusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan
tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin
kaupungissa.
Hakuaika 8.1.–30.4.2018. Hakuaika päättyy
30.4.2018 klo 16.00.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Henri Nordenswan, puh. (09) 310 30010, henri.nordenswan@hel.fi.

Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan
kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto jakaa vuosittain noin 15,5 miljoonaa
euroa avustuksina ja apurahoina kulttuurille
ja taiteelle. Kaikkien avustusten yhteiset arviointiperusteet ovat taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja
saatavuus, osallisuus ja osallistuminen sekä
toiminnallinen laatu ja toteutus.
KEHITTÄMISAVUSTUKSET
Kehittämisavustukset ovat tarkoitettu helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä -yhteisöille kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi silloin, kun vastaavaa toimintaa
puuttuu kaupungista. Kehittämisavustukset
myönnetään vuoden 2019 toimintaan, avustus voidaan myöntää 1–3-vuotisina. Kehittämisavustusten osalta käytössä on hakuajat.
TAIDE- JA KULTTUURIAVUSTUKSET
Taide- ja kulttuuriavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille taide- ja kulttuurilaitoksille ja -yhteisöille, järjestöille, yhdistyksille, työryhmille, taiteilijoille, kaupunginosatapahtumille ja asukkaille yleisölle avoimen taide- ja kulttuuritoiminnan sekä taiteen perusopetuksen avustamiseen. Alle 50 000 euron
avustukset myönnetään vuodelle 2018 jatkuvassa haussa. Vuoden 2019 toimintaan
myönnettävien yli 50 000 euron sekä mahdollisten monivuotisten taide- ja kulttuuriavustusten osalta käytössä on hakuajat.

Tiedot hakemusten jättöajoista löytyvät
1.1.2018 hel.fi/kulttuurijavapaa-aika > Avustukset > Kulttuurin avustukset.
Lisätietoja antavat Anna von Bagh, puh.
(09) 310 37934, anna.vonbagh@hel.fi, Veikko Kunnas, puh. (09) 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi, Sampo Laurikainen, puh. (09)
310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi, Jenni
Peisa, puh. (09) 310 20455, jenni.peisa@hel.
fi, Petri Rostedt, puh. (09) 310 32988, petri.rostedt@hel.fi, Michaela Stenbäck, puh.
(09) 310 37003, michaela.stenback@hel.fi ja
Ari Tolvanen, puh. (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi.
Tarkemmat tiedot myönnettävistä avustuksista, käsittelyajoista, hakuajat ja -kriteerit,
tiedot hakemuksiin tarvittavista liitteistä sekä mahdolliset muutokset löytyvät osoitteesta: hel.fi/kulttuurijavapaa-aika > Avustukset
> Kulttuurin avustukset.

Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan
liikuntajaosto

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myöntää vuosittain noin 7 miljoonaa
euroa avustusta helsinkiläisille liikuntaseuroille sekä eläkeläis- ja erityisryhmille liikuntatoimintaan. Avustusten ja avustuskelpoisuuden myöntämisen ehdoista päätetään
vuosittain.
LIIKUNTASEUROJEN AVUSTUKSET
1. TOIMINTA-AVUSTUS
Yleisavustus liikuntatoimintaan avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville seuroille sekä
eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan (laskennallinen avustus perustuu mm.
edellisen vuoden aktiiviharrastajamääriin ja
säännöllisen harjoitustoiminnan tietoihin).
2. TILANKÄYTTÖAVUSTUS
Kohdennettu avustus tilankäyttöön avustuskelpoisuuden ehdot täyttäville seuroille
sekä eläkeläis- ja erityisryhmien liikuntatoimintaan. Säännöllisen liikunnan harjoitustoiminnan tilavuokriin muissa kuin liikunnan
palvelun tiloissa (avustus perustuu tilankäyttöavustuksen enimmäistuntihintoihin ja yhdistyksen säännöllisestä harjoitustoiminnasta edellisenä vuonna maksamiin tilavuokramaksuihin sekä hakuvuoden tilankäyttösuunnitelmaan).
3. MUIDEN LIIKUNTAA EDISTÄVIEN
YHDISTYSTEN AVUSTUS
Yleisavustus liikuntatoimintaan muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuskriteerit täyttäville liikuntaseuroille.
4. ELÄKELÄIS JA ERITYISRYHMIEN
KULJETUSAVUSTUS
Kohdennettu avustus yhdistyksen edellisenä
vuonna maksamiin liikunnallisiin tilaisuuksiin
liittyviin kuljetuskustannuksiin.
5. SUUNNISTUSKARTTOJEN
VALMISTUSKUSTANNUSAVUSTUS
Kohdennettu suunnistusseuroille vuonna
2017 valmistettujen karttojen valmistuskustannuksiin.
Hakuaika 8.1.–15.2.2018. Hakuaika päättyy
15.2.2018 klo 16.00. Hakemukset liitteineen
tulee jättää sähköisen järjestelmän kautta
osoitteessa asiointi.hel.fi tai toimittaa kaupungin kirjaamoon.
6.STARTTIAVUSTUS
Alle yhden vuoden toimineelle tai rekisteröintiprosessinsa käynnistäneelle yhdistykselle. Avustus voidaan myöntää yhdistykselle vain kerran ja sen suuruus on 500 euroa. Starttiavustusta voi hakea läpi vuoden
sähköisen järjestelmän kautta osoitteesta
asiointi.hel.fi tai toimittaa hakemus kaupungin kirjaamoon.
TAPAHTUMA-AVUSTUKSET
Määrärahalla tuetaan helsinkiläisten rekisteröityjen yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen
järjestämiä liikuntatapahtumia vuoden 2018
aikana. Avustusta tulee hakea ennen tapahtumaa ja avustusta voi hakea ympäri vuoden.
Hakemus tulee jättää sähköisen avustusjärjestelmän kautta osoitteesta asiointi.hel.fi.
Tiedustelut: Ritva Oljakka, (09) 310 87439,
ritva.oljakka@hel.fi.

on määritelty tarkemmat avustuskohtaiset
kriteerit. Avustusohjesääntö löytyy osoitteesta https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/.
Loma-aikojen leiriavustukset myönnetään
kaudelle 1.11.2018—1.10.2019. Kaikki muut
avustukset myönnetään vuodelle 2018.
TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten
helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen yleisen toiminnan tukemiseen,
jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään
edellisenä kalenterivuonna ja joiden jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli
puolet on 7—28-vuotiaita helsinkiläisiä. Toiminta-avustuksista myönnetään myös ennakoita.
PALKKAUSAVUSTUS
Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai
vastaaville, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja /osastoja /toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista ja joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita. Palkkausavustuksesta myönnetään myös
ennakoita. Kriteerit täyttäville palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi.
Hakuaika: Toiminta- ja palkkausavustusennakot 15.12.2017 mennessä. Toiminta- ja palkkausavustukset 28.2.2018 mennessä.
PROJEKTIAVUSTUS
Projektiavustusta myönnetään helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai
nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja
aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on
7—28-vuotiaita helsinkiläisiä. Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus, joka
tähtää nuorten osallistamiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen.
Projektiavustuksista myönnetään myös
starttiavustuksia, kuljetusavustuksia ja talokerhoavustuksia.
Hakuaika: Projektiavustukset läpi vuoden,
kuitenkin niin, että hakemus on jätettävä ennen hankkeen alkamista.
LOMA-AIKOJEN LEIRIAVUSTUS
Loma-aikojen leiriavustusta myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille päivä- ja yöleirien
järjestämiseen 7—15-vuotiaille helsinkiläisille lapsille ja nuorille.
Hakuaika: Loma-aikojen leiriavustus 31.10.2018
mennessä.
Lisätietoja antavat nuorisosihteeri Virpi Talasmäki, puh. (09) 310 89132 ja nuorisosihteeri Tuulia Saves, puh. (09) 310 23056.
Lisätietoja avustuksista https://www.hel.fi/
kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/.

Sosiaali- ja
terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa.
Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa
helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Avustukset haetaan
avustusvuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Hakuaika vuodelle 2018 on päättynyt.
Vuoden 2019 avustusten hakuaika on 1.9.–
28.9.2018.
Lisätietoja: sote.avustukset@hel.fi, e rityissuunnittelija H anna-Leena N uutinen, p uh.
(09) 310 42662.

Muut kaupungin
myöntämät avustukset
ASUKASOSALLISUUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuoden 2019 toimintaan.

Lisätietoja avustuksista kulttuuri- ja vapaa-
aikatoimen Internet-sivuilta osoitteesta Asukasosallisuuden avustuslajit ovat:
www.hel.fi/liikunta > avustukset > liikunnan –– yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläavustukset.
pitämien asukastilojen ylläylläpitämiseen
ja toiminnan koordinointiin
Tiedustelut ja neuvonta: liikuntavirasto. –– toiminta-avustus asukasosallisuutta paavustukset@hel.fi, Ritva Oljakka, (09) 310
rantavien rakenteiden ja menetelmien ke87439, ritva.oljakka@hel.fi, Sari Kiuru, (09)
hittämiseen.
310 87736, sari.kiuru@hel.fi ja Taina Korell,
(09) 310 38038, taina.korell@hel.fi.
Asukasosallisuuden avustuskriteerit ovat:
–– asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian muKulttuuri- ja vapaakaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääaikalautakunnan
sääntöisesti maksuttomaan, innovatiivinuorisojaosto
seen ja monipuolisesti eri väestöryhmille
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisosuunnattuun toimintaan
jaoston avustettavan toiminnan tulee koh- –– avustettavan toiminnan tavoitteena tulee
distua helsinkiläisiin lapsiin ja nuoriin. Läholla asukkaiden osallistumis- ja vaikutustökohtana avustamisessa on, että jäsenistä
mahdollisuuksien parantaminen.
ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3
on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä (poikkeuk- Hakuaika 2.4.–30.4.2018. Hakuaika päättyy
sena loma-aikojen leiriavustus, jossa ei ole 30.4.2018 klo 16.00.
vastaavaa jäsenkriteeriä) ja hakijan kotipaikka on Helsinki.
Lisätietoja antaa Ella Tanskanen, kaupunginkanslia, osallisuus ja neuvonta, puh. (09) 310
Avustuksien valmistelua ja päätöksentekoa 36029, ella.tanskanen@hel.fi.
ohjaa nuorisolautakunnan hyväksymä Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö, jossa

MAAHANMUTTAJAJÄRJESTÖJEN KEHITTÄMISAVUSTUS
Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus jaetaan maahanmuuttajajärjestöjen toimintakyvyn ja rakenteiden vahvistamiseen.
Avustuksen myöntää kaupunginkanslian
elinkeinojohtaja.
Avustusta vuodelle 2018 voi hakea:
–– työntekijöiden, jäsenten, vapaaehtoisten
ja hallituksen jäsenten koulutuksiin, jotka
koskevat vapaaehtois-, vaikuttamis- tai yhdistystoimintaa
–– järjestöä pysyvästi kehittäviin konsulttipalveluihin ja järjestelmiin
–– strategiatyöhön
–– viestinnän kehittämiseen
–– vapaaehtoistoiminnan sekä sen koordinoinnin kehittämiseen.
Avustusta voi hakea järjestö, jonka jäsenistä
yli 50 % on maahanmuuttajataustaisia ja jonka tehtäviin kuuluu aktiivisen kansalaisuuden
ja kotoutumisen edistäminen mm. tukemalla työllistymistä, suomen tai ruotsin kielen
oppimista, kouluttautumista ja hyvinvointia.
Avustusta ei myönnetä järjestöjen ydintoimintojen toteuttamiseen. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat kehitystoimintaan osallistuvien määrä ja kohderyhmän koko.
Järjestöjen edustajat voivat varata 45 minuutin ajan hakuklinikoihin 29.1.–2.2.2018
väliselle ajalle.
Haku alkaa 8.1.2018 ja hakuaika päättyy perjantaina 16.2.2018 klo 16.00.
Hakemuslomake löytyy portaalista asiointi.
hel.fi > Avustukset kohdasta ”Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus”.
Lisätietoja antaa erityissuunnittelija Laura Kyntölä, puh. (09) 310 36666, laura.kyntola@hel.fi.
TYÖLLISYYSAVUSTUS
Työllisyysavustusta vuodelle 2018 myönnetään helsinkiläisille yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta edistää työttömien helsinkiläisten työllistymismahdollisuuksia. Avustuksen myöntää kaupunginkanslian kansliapäällikkö.
Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
1. TOIMINTA-AVUSTUS
Myönnetään yleisavustuksena järjestöjen
toimintaan. Myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon vuositasolla toteutettavat
työkokeilupäivät (päivät).
Lisäksi otetaan huomioon:
–– työttömille tarjottavat koulutukset (henkilöt)
–– muu työttömille tarkoitettu ryhmätoiminta
(henkilöt ja kerrat)
–– toiminnan kohdistuminen kaupungin työllisyydenhoidon painopisteryhmiin (pitkään työttömänä olleet, nuoret, maahanmuuttajat)
–– toiminnan suuntautuminen tavoitteellisesti kohti avoimia työmarkkinoita tai koulutukseen
–– kaupungin avustusten yleisohjeissa mainitut seikat, erityisesti toiminnan tulokset
ja laajuus, palvelujen laatu sekä yhteisön
asiantuntemus.
Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi palkkaus- ja tilakustannukset suhteutettuna toiminnan laajuuteen.
Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen
otetaan huomioon seuraavan vuoden avustussummassa.
2. TOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUS
Myönnetään työttömille tarkoitetun järjestötoiminnan kehittämiseen, järjestöjen sisäisen osaamisen lisäämiseen, viestinnän
vahvistamiseen, palveluiden kehittämiseen
ja lisäämiseen sekä uusien yhteistyöpolkujen avaamiseen. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös useammalle järjestölle
yhteisestä hakemuksesta.
Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös
muihin työllisyyttä edistäviin hankekustannuksiin samoilla edellytyksillä kuin toiminta-avustusta.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan lisäksi kaupungin avustusten yleisohjeita.
Työllisyysavustusta haetaan sähköisesti. Hakuaika päättyy 31.12.2017.
Lisätietoja antaa Sari Rasanen, puh. (09) 310
43978, sari.rasanen@hel.fi.
Hakuohje hakemuksen laatimisen tueksi löytyy asiointipalvelusta asiointi.hel.fi > Työllisyysavustus > Lisää palvelusta.
KAUPUNGINHALLITUS
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuosittain sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.
Vuoden 2019 talousarviosta haettavien avustusten hakuaika alkaa 8.1.2018. Hakuaika
päättyy 30.4.2018 klo 16.00.
Lisätietoja antaa Pia Halinen, puh. (09) 310
25718, pia.halinen@hel.fi.

