Koulutoimisto
Postiosoite: Myllytie 3, 37800 Akaa
Akaan kaupungin vaihde puh. (03) 569 1120

Nuorisopalvelut
yleisavustushakemus

Vuosi
1. Hakija

Seura/yhdistys

Virallinen lyhenne

Osoite

Postinumero

Puhelin

Kotipaikka

Sähköpostiosoite

Perustamisvuosi/rekisteröintipäivä

Pankki ja tilinumero

Kotisivujen osoite

Toiminnan tarkoitus (säännöistä)

2. Toimihenkilöt

Puheenjohtaja

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite

Sihteeri

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite

Rahastonhoitaja

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite

3. Haettava
avustussumma

Haetaan (euroa)

4. Liitteet

Käyttötarkoitus

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta

Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle. jolle avustusta haetaan

Uusi yhdistys: Yhdistyksen säännöt ja todistus rekisteröinnistä

Liite nuorisotoiminnan avustushakemukseen

5. Allekirjoitus ja
päiväys

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Postitoimipaikka

Koulutoimisto
Postiosoite: Myllytie 3, 37800 Akaa
Akaan kaupungin vaihde puh. (03) 569 1120

Hakija

Liite
hakemukseen

Avustuksen hakijan nimi
Jäseniä

Alle 29-vuotiaita jäseniä

Onko jäsenistä 2/3 alle 29-vuotiaita

Kyllä

Ei

Avustuksen hakija on:
valtakunnallisen nuorisojärjestön jäsen, minkä
rekisteröity paikallinen yhdistys, joka sääntöjensä ja jäsenistönsä perusteella on nuorisojärjestö. Rekisteröitymispäivä ja
rekisterinumero (säännöt liitteeksi, jos ei ole aikaisemmin toimitettu)
paikallisen järjestön nuoriso-osasto, jolla on oma talous ja hallinto
Hakija on muu järjestö tai ryhmä, joka järjestää:
nuorisotoimintaa
nuorten elinoloja parantavaa toimintaa
Hakijan toiminnan
laatu ja laajuus

Avustusperusteet pohjautuvat nuorisolakiin ja asetukseen nuorisotyöstä ja –politiikasta
Toteutettua ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa yhteisiä perusteita ovat järjestön toiminnan laatu, laajuus ja
taloudellisuus
Lisäksi otetaan huomioon muualta saatavat avustukset, avustamisen tarve, toiminnan ajankohtaisuus ja
yhteiskunnallinen merkitys
Nuorisotoiminnan muodot / harrastuslajit (luettelo: esim. kansantanssi, näytelmäkerho, ea-toiminta jne.)

Säännöllinen (= viikoittainen) nuorisotoiminta

7-12 v.

13-15 v.

16-20 v.

21-28 v.

Yhteensä

Ohjattuja ryhmiä / kerhoja / vartioita
Näissä nuoria mukana
Osallistumisia vuoden aikana
Järjestetyt nuorisotapahtumat ja -tilaisuudet
Leirit ja retket (kpl), nuoria mukana (kpl), leiri-/retkivuorokausia (vrk)
Nuorisotapahtumia / -tilaisuuksia (kpl), nuoria mukana (kpl)
Muut (kpl), nuoria mukana (kpl)

Yhteiskunnallinen merkitys: Selostus järjestön toiminnasta (esim. kokousten määrä, paikallinen, piiritaso ja valtakunnallinen
osallistuminen yms.)

Hakijan taloustiedot

Edellisen vuoden menot

Edellisen vuoden tulot

Edellisen vuoden voitto / tappio

Edellisen vuoden taseen loppusumma

Talousarviotiedot
Menot

Tulot

Kohdeavustukset

Kohdeavustusta haettaessa on varsinaisessa hakemuslomakkeessa selostettava:
mihin avustusta haetaan
paljonko osallistujia
kustannukset, menot, tulot
onko talousarviossa varauduttu toteutukseen

Allekirjoitus

Aika ja paikka

Allekirjoitus

