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Keravan kaupunki
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala

Keravalaiset järjestöt

Keravan kaupungin avustamiskäytänteiden ajankohtaisia asioita
Tietoa ja työkaluja avustuksen hakemiseen tarjolla järjestöille tiistaina 18.2.
Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto kouluttaa järjestöjä ja yhdistyksiä avustusten hakemisessa tiistaina 18.2. Koulutuksessa käsitellään, miten voit ytimekkäästi ja selkeästi kuvata järjestösi toimintaa avustuslomakkeessa ja sisällyttää siihen olennaiset asiat. Koulutuksessa tutustutaan myös Keravan kaupungin strategiaan avustusten hakemisen kannalta.
Mieti oman järjestösi toiminnan kannalta jo etukäteen sitä, miten avustushakemuksenne
edistää kaupunkilaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Pohdi myös, miten arvioitte
toimintanne vaikutuksia.
Koulutus järjestetään tiistaina 18.2. klo 17–19 Sampolan palvelukeskuksen 1. krs. koulutustiloissa (Kultasepänkatu 7, Kerava).
Pyydämme ilmoittautumaan 14.2. mennessä Sirpa Kiurulle, p. 040 318 2438,
sirpa.kiuru@kerava.fi
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa Jaro Karkinen, p. 045 6142 697,
jaro.karkinen@yhdistysverkosto.net
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Ajantasaiset avustuslomakkeet ovat nyt ladattavissa kaupungin kotisivuilta
Osaa järjestöjen avustushakulomakkeista on uudistettu. Uudistetut hakulomakkeet on
julkaistu kaupungin kotisivuilla. Pyydämme järjestöjä lataamaan uudistetut hakulomakkeet ja käyttämään niitä hakiessaan avustuksia.
Viimeisimmäksi on uudistettu seuraavat haku- ja tilityslomakkeet:
- Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustushakemus
- Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatukihakemus
- Selvitys eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatukiavustuksen
käytöstä
Avustuslomakkeet ovat ladattavissa kaupungin kotisivuilta: https://www.kerava.fi/asioiverkossa/avustukset

Kysely kaupungin avustuksista
Keravan kaupunki jatkaa avustuskokonaisuutensa kehittämistä. Avustusten kehittämiseksi toivomme vastauksia kyselyyn: https://webropol.com/s/avustukset
Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme uimahallin perhelippuja ja kahden hengen vierailuja Sinkkaan. Kyselyyn voi vastata 23.2.2020 asti.

Uudet avustusperiaatteet voimaan 1.1.2020
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta on 27.11.2019 § 99 päivittänyt vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet. Uudet avustusperiaatteet ovat tulleet voimaan
1.1.2020. Uusia avustusperiaatteita noudatetaan käsiteltäessä avustushakemuksia.
Osana avustusperiaatteiden uudistamista on kaupungin avustaminen järjestöille kytketty
kaupunkistrategian toteuttamiseen. Järjestöjen edellytetään osaltaan toteuttavan avustettavassa toiminnassaan kaupunkistrategiaa. Osassa hakulomakkeita on toteuttamista
ohjaavia kysymyksiä (mm. sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustus sekä eläkeläis-,
kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki).
Uusiin avustusperiaatteisiin voi tutustua kaupungin kotisivuilla: https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset
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Kaupunkistrategiaan voi tutustua kaupungin kotisivuilla: https://www.kerava.fi/ajankohtaista/kaupunkistrategia-2025

Lisätietoa avustusten hakemisesta
Lisätietoa avustusten hakemisesta ja haettavina olevista avustuksista löytyy kaupungin
kotisivuilta https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset. Sivuilta löytyvät myös eri
avustuslajien osalta neuvontaa antavien henkilöiden yhteystiedot.
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Kuulutus vuonna 2020 haettavana olevista vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustuksista
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