HELSINGIN KAUPUNKI
NUORISOPALVELUT
Kumppanuusyksikkö

PROJEKTIAVUSTUSSELVITYS
toimitettava päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä

Vuosi
YHDISTYKSEN TAI TOIMINTARYHMÄN NIMI

AVUSTUKSEN MYÖNTÄJÄ, PÄÄTÖSNUMERO
Nuorisojaosto

§

euroa

Kumppanuuspäällikkö

§

euroa

PROJEKTIN NIMI, KESTO PÄIVÄMÄÄRINEEN JA PAIKKA

PROJEKTIN VASTUUHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT (osoite ja puhelinnumero)

PROJEKTIIN OSALLISTUNEET *

PROJEKTIN KÄYNTIKERRAT *

Aktiiviset osallistujat 7-28-vuotiaat
osallistujat

Aktiiviset 7.28-vuotiaat. osallistujat

Muut osallistujat

Muut osallistujat

*) Ohje: Projektiavustusta saavien nuorisojärjestöjen/nuorten ryhmien toiminnasta kerättävät tiedot
KUVAUS PROJEKTIN KULUSTA (kerro tarvittaessa laajemmin projektiraportissa).
Kuvaa mm. millainen oli projektin kulku ja miten se toimi, miten tavoitteet toteutuivat, millaisia tuloksia projektissa syntyi eritoten
osallistujien kannalta, oliko projektin aikana ongelmia sekä syntyikö projektissa odottamattomia tuloksia ja jos, millaisia.
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PROJEKTIAVUSTUSSELVITYS
toimitettava päätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä

SELVITYS PROJEKTIN TULOISTA (selvitä talous tarvittaessa laajemmin liitteenä)

SELVITYS PROJEKTIN MENOISTA (selvitä talous tarvittaessa laajemmin liitteenä)

MUUTA

Paikka ja aika
Vastuuhenkilöiden allekirjoitukset

Nimenselvennys
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OHJE

1

PROJEKTIAVUSTUSTA SAAVIEN NUORISOJÄRJESTÖJEN / NUORTEN RYHMIEN
TOIMINNASTA KERÄTTÄVÄT TIEDOT
1. Projektiin osallistuneet
§ Aktiiviset 7-28-vuotiaat osallistujat ovat säännöllisesti mukana yhdistyksen / toimintaryhmän toiminnassa (ei yleisönä tai satunnaisesti tapahtumissa), esimerkiksi kerhotoimintoihin, kokouksiin ja leireille osallistuva lapsi tai nuori, ryhmän toimintaan aktiivisesti osallistunut tai toimintaa järjestämässä ollut lapsi tai
nuori.
§ Muut osallistujat ovat esim. yli 28-vuotiaat osallistujat ja ohjaajat sekä tilaisuuksien ja tapahtumien yleisö
2. Projektin käyntikerrat
§ Toimintaan aktiivisesti osallistuneita ovat esim. kerholaiset, leiriläiset sekä tapahtumien ja toimintojen
järjestäjät.
§ Muut osallistujat ovat esim. yli 28-vuotiaat osallistujat ja ohjaajat sekä tilaisuuksien ja tapahtumien yleisö
§ Jokainen toimintakerta lasketaan erikseen ja projektin lopussa yhteen
è tarkoittaa esim. jokaista kerhokertaa, jokaista tapahtumaa, jokaista tilaisuutta.
§ Huom. yhtäjaksoinen yli yön / öiden kestävä tilaisuus on tässä tunnusluvussa vain yksi tapahtuma. Mm.
koulutusviikonloppujen osalta käyntikertoja lasketaan niin, että jokainen suunnittelukerta on oma tapahtumakertansa mutta yhtäjaksoinen koulutusviikonloppu lasketaan vain yhtenä tapahtumana eikä se kertaannu päivien mukaan.
§ Esimerkiksi näin:
Kerhotoiminta
1. kerhokerta
2. kerhokerta
3. kerhokerta
YHTEENSÄ

Aktiiviset osallistujat
9
8
12
29

Muut osallistujat
1
20
2
23

3 vrk:n koulutusviikonloppu ja sen suunnittelu
Aktiiviset osallistujat
Muut osallistujat
1. suunnittelu6
0
kerta
2. suunnittelu5
5
kerta
3. leiri
40
8
YHTEENSÄ

Postiosoite
PL 51400
00099 Helsingin kaupunki

51

Käyntiosoite
Fredriksberg A, Konepajankuja 1
Helsinki 51

(yksi yli 28-v. ohjaaja)
(vanhempainilta)
(kaksi yli 28-v. ohjaajaa)

(esim. keittiöhenkilökunta)
(keittiöhenkilökunta ja yli 28vuo-tiaat ohjaajat)
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