Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2020 avustukset (yli 10 000 euroa hakeneet)
Maahanmuuttajatyön tukeminen (yli 10 000 euroa hakeneet)
Hakija

Hakemusnumero

Päätös 2019

Haettu 2020 Ehdotus 2020 Käyttötarkoitus 2020

African Care ry

1948015

20 000

28 400

28 000 Helsinkiläisten maahanmuuttajanaisten vertaisryhmien toimintakuluihin ja tyttöjen ja naisten silpomisen vastaiseen
työhön osa-aikaisen koordinaattorin ja vapaaehtoisten ohjaajien palkkoihin ja palkkioihin Avustusta lisätään
laajentuvan toiminnan vuoksi

Al-Birr - Lähimmäisapu ry

1937974

10 000

77 376

10 000 Maahanmuuttajien vertaistoiminnan vuokrakuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna.

Amal ry

1932196

0

12 000

0 Avustusta ei esitetä, koska yhdistyksellä ei ole näyttöä avustuksella rahoitettavasta neuvontatoiminnasta.
Kohderyhmänä maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset naiset ja tytöt. Julkisella sektorilla järjestetään
vastaavia palveluja, joten tytöt ja naiset tulee ohjata kaupungin palveluihin.

Bado ry

1950237

ei hakenut

12 000

0 Avustusta ei esitetä maahanmuuttajataustaisten nuorten vertaistuki- ja harrastustoimintaan eikä tilakustannuksiin,
koska yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikko. Pystynee jatkamaan jalkautuvaa työtä muiden varojen turvin.

Familia ry

1940068

25 000

64 000

30 000 Helsinkiläisiin kahden- ja monikulttuuristen perheiden vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan asiantuntija- ja
materiaalikuluihin. Avustusta korotetaan toiminnan vahvistamiseksi. Mukana sote-toimialan perhekeskuksissa.
Yhdistyksellä on Kannelmäen nuorisotalosta maksuton tila käytössä.

Föreningen Luckan rf

1943169

37 000

45 000

37 000 Helsingissä asuvien ruotsiksi kotoutuvien maahanmuuttajien matalankynnyksen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan
koordinoinnin henkilöstökuluihin. Omavaraisuusaste heikko. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota.

International Fellowship for Christ
Helsinki

1950031

Ei hakenut

114 000

Maahanmuuttajien päihde ja
mielenterveysongelma ry

1944777

0

11 000

Monika-Naiset liitto ry

1945916

100 000

150 000

Monikieliset erilaiset oppijat ry

1942382

0

100 000

0 Avustusta ei esitetä maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämisen palkka- ja vuokrakuluihin, koska
kielen opetus ei kuulu sosiaali- ja terveystoimialan piiriin.

Mope - Monikulttuurinen perhetyö ry

1940966

ei hakenut

320 000

0 Avustusta ei esitetä ikääntyneiden maahanmuuttajien päivätoimintakeskuksen toimintaan. Yhdistys ei täytä
avustusten jakoperusteita siltä osin, että sillä olisi näyttöä avustettavaksi haettavasta toiminnasta vähintään vuoden
ajalta. Ikääntyvät maahanmuuttajat voidaan ohjata kaupungin palvelujen piiriin. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää
huomiota. Omavaraisuusaste on heikko.

Pakolaisneuvonta ry
Flyktingrådgivningen rf

1941965

82 000

78 000

0 Avustusta ei esitetä yhdistyksen erilaisten yhteisten tapahtumien järjestämiseen, koska ei ole näyttöä avustuksella
rahoitettavasta toiminnasta. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota. Omavaraisuusaste on heikko.
0 Avustusta ei esitetä maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä tiedon lisäämiseen päihde- ja
mielenterveysongelmista. Toiminnassa on syytä hyödyntää kaupungin järjestämiä palveluja.
120 000 Helsingissä asuviin maahanmuuttajiin kohdistuvan Kriisikeskus Monikan toiminnan toimitila- ja henkilöstökuluihin
sekä Kotoutumiskeskus Monikan toimitila- ja toimintakuluihin. Korotus perustuu kasvaneisiin tiloihin ja niiden
kustannuksiin. Omavaraisuusaste on heikko. Talouden tasapainoon tulee kiinnittää huomiota.

78 000 Pakolaisille ja muille maahanmuuttajille sekä paperittomille tarjottavan maksuttoman oikeudellisen neuvonnan
henkilöstökuluihin Helsingissä.
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Suomen Somaliland kehitys ja
integraatio ry

1950334

2 000

19 450

0 Avustusta maahanmuuttajatyöhön ei esitetä, koska yhdistys ei ole toimittanut pyynnöistä huolimatta tarvittavia liitteitä
Kaupungilla on saatavia yhdistykseltä.

Suomen Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry

1932318

0

55 000

0 Avustusta ei esitetä toimintakoordinaattorin henkilöstökuluihin ja toimintakeskuksen tilavuokriin koska toiminta olisi
osin päällekkäistä kaupungin palvelujen kanssa.

Turvapaikanhakijoiden tuki ry

1948745

0

59 000

0 Avustusta ei esitetä työntekijän palkkauskustannuksiin ja tilavuokriin, koska yhdistyksen talous ei ole tasapainossa.
STEA avustaa. Omavaraisuusaste on heikko.

276 000

1 145 226

16 kpl
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303 000

