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Toiminta-avustusten suuntaamisperusteet Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen
ydinprosessissa
Avustettava toiminta
Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin vuosittaisia toiminta-avustuksia voidaan myöntää
tarkoitukseen varatun määrärahan puitteissa yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu pääsääntöisesti
yli 65-vuotiaille tamperelaisille ikäihmisille ja joiden ensisijaisena tarkoituksena on ikäihmisten fyysisen
ja/tai psyykkisen toimintakyvyn ja vireyden ylläpitäminen sekä alentumisen ennaltaehkäisy. Avustuksella
kannustetaan ikäihmisiä yhteisölliseen toimintaan ja vertaistuen tarjoamiseen arjen asioissa sekä
lisäämään osallisuutta muun muassa tietoteknisiä taitoja parantamalla. Toiminta-avustusta voidaan
myöntää myös yhdistyksille, jotka järjestävät omaisiaan hoitavia tukevaa toimintaa pääsääntöisesti yli
21-vuotiaita omaisiaan hoitaville tamperelaisille.
Avustettaville yhteisöille vuosittaista toiminta-avustusta myönnetään seuraavien kriteerien perusteella.
Yhdistys voi jäädä ilman toiminta-avustusta, mikäli toiminta ei ole avustuksen edellytyksenä olevien
kriteerien mukaista.
Avustamisen edellytykset
Vuosittaista toiminta-avustusta myönnetään Tampereen kaupungin yleisten avustusperiaatteiden
puitteissa (http://www.tampere.fi/tampereinfo/asiointi/avustukset). Vuosittaista toiminta-avustusta ei
kuitenkaan lähtökohtaisesti myönnetä yhdistyksen toimintaan, jota kaupunki tukee muilla avustuksilla tai
jota kaupunki ostaa. Toiminta-avustusta ei myöskään myönnetä yhdistysten toimintaan, jonka
tavoitteena on taloudellinen voitto ja aikaisemmin avustusta saaneille yhdistyksille, joiden toiminta on
oleellisesti ilman perusteltua syytä poikennut avustushakemuksesta ilmoitetusta käyttötarkoituksesta.
Toiminta-avustusta ei myönnetä liikuntaseurojen toimintaan. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan
kuluihin eikä yhdistykselle, jossa aktiivisesti mukana olevia toimijoita on alle 30.
Avustusmäärärahojen jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat
seuraavat osa-alueet:

Määrälliset painotukset:
- Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden määrä
- Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve
o tulos
o yhdistyksen oma varainhankinta on tasapainossa suhteessa toiminnan
kuluihin ja kaupungin avustukseen (eli toiminta ei ole avustuksen varassa)
-

Toiminnan laajuuden kokonaisarviointi
o toiminnan laajuus ja säännöllisyys, viikoittaisuus ja ympärivuotisuus
o tapahtumien ja kokoontumisten kokonaismäärät vuositasolla

Laadulliset painotukset:
- Toiminnan vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin
o vastaavuus kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin
vanhusten kotona asumisen tukeminen
väestön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen
mm. liikunnan avulla
Ulkoilun ja saattoavun tarjonnan edistäminen
Terveystutkan käyttö tapahtumien tiedottamisessa
-

-

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
o toiminnasta ja sen tavoitteista selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
o jatkuva toiminnan kehittäminen
Toiminnan laadun kokonaisarviointi
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