Nuorisotoimen yleisavustuksen ja kohdeavustuksen jakosäännöt 2019

Nuorisotoimi on valmistellut toistaiseksi voimassa olevat
nuorisojärjestöjen avustusten jakosäännöt.
YLEISAVUSTUS
Yleisavustusta myönnetään paikallisen nuorisoyhdistyksen yleisen
toiminnan tukemiseen, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiritoimintaan,
kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden palkkaamiseen.
Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan:


valtakunnallisten nuorisoyhdistysten paikallisia jäsenyhdistyksiä,
muita paikallisia rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä sekä
aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoja/-jaostoja, jotka ovat
kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä.

Avustusta ei myönnetä:









toimintaan, johon on myönnetty jotain muuta Lappeenrannan
kaupungin avustusta
toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa
piirijärjestölle
nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja
perusparantamiseen
koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään
nuorisotoimintaan
yliopiston aineyhdistyksille tai kerhoille
oppilaitosten oppilaskunnille
verotusoikeuden omaavan yhteisön toimintaan

Yleisavustus on harkinnanvarainen ja jakoperusteena huomioidaan
seuraavaa:
Hakijan toiminnan laajuus



järjestön jäsenistä tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita
(mikäli osuus ei täyty vaikuttaa avustussummaan alentavasti)
toiminnan määrä ja laajuus

Hakijan taloudellinen asema



järjestöllä tulee olla vähintään yksi tilikausi
avustuksen saamisen tarve

Lisäksi hakijan valtiolta, kunnalta, seurakunnalta ja muualta saatavissa
oleva tuki vaikuttaa avustusta alentavasti.

Hakeminen
Hakemukseen tulee liittää




hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio - oltava
hakuvaiheessa
ote yhdistysrekisteristä (uuden hakijan ollessa kyseessä) oltava hakuvaiheessa
tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus tai
toiminnantarkastuskertomus - voi toimittaa lisäyksenä hakuajan
jälkeen.

Avustus maksetaan kun kaikki asiakirjat on toimitettu ja tarkastettu.

Kohdeavustus – hakuaika koko vuosi
Kohdeavustusta myönnetään nuorille suunnattujen toimintojen
järjestämiseen. Järjestävä tahon ei tarvitse olla rekisteröitynyt.
Toiminta tulee järjestää Lappeenrannassa ja sitä on markkinoitava
määrittelemien ohjeiden mukaisesti. Toiminnasta vastaavan ryhmän on
oltava vähintään 3 henkilöä ja toiminta tulee kohdentaa
lappeenrantalaisten nuorten hyväksi. Hakemuksen allekirjoittajan on
oltava täysi-ikäinen. Kohdeavustusta myönnetään tapauskohtaisesti
hakemuksen pohjalta kertaluontoisena avustuksena. Avustus on
harkinnanvarainen.
Kohdeavustuksen markkinointi:
Tapahtumaan myönnetyn kohdeavustuksen saajan on käytettävä
kaupungin markkinointilogoa, joka on ladattavissa kaupungin
verkkosivuilta www.lappeenranta.fi/fi/kaupunkimme/lappeenrannantunnukset, sekä ilmoitettava tapahtumasta julkisesti eri kanavissa. Lista
markkinointikanavista on kerrottava hakemuksessa.
Kohdeavustusta ei myönnetä:







esiintymismatkoihin, kilpailumatkoihin tai leireihin
järjestöjen tai ryhmien omiin sisäisiin tilaisuuksiin
tilavuokriin
koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään
toimintaan
sellaisille ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin toimesta
järjestetyksi
sellaisille ryhmille tai järjestöille, jotka saavat avustuksia
kaupungin jonkin muun vastuualueen kautta

Hakeminen
Kohdeavustus tulee hakea 2 viikkoa ennen toiminnan järjestämistä.
Tällöin järjestävä taho ehtii markkinoimaan toimintaa ja päätös ehditään
tehdä. Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksellä.

Hakuohjeet on nähtävillä myös kaupungin nettisivuilla ja nuorisotoimen
nettisivuilla. Hakemukset osoitetaan nuorisotoimenjohtajalle
(etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi).
Avustus maksetaan sen jälkeen, kun toiminnasta on toimitettu
tiliselvitys. Selvitys tehdään vapaamuotoisena selvityksenä, josta tulee
käydä ilmi toiminnan nimi, lyhyt kertomus toiminnan toteutumisesta,
tulot/menot, selvitys hakkeen toteuttamisesta ja sen allekirjoittaa hakijan
täysi-ikäinen edustaja.
Nuorisotoimen avustusten jakosäännöt ovat voimassa toistaiseksi.

