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TOIMINTA-AVUSTUSTEN KRITEERIT, PAINOTUKSET JA KOKONAISUUDET
Ehdottomat kriteerit
·
·
·
·
·
·

Yhteisö on hakenut toiminta-avustusta määräajassa
Yhteisö on toimittanut kaikki vaaditut asiakirjat ja tiedot määräajassa
Tampereen kaupunki avustaa vain Tampereella tapahtuvaa toimintaa
Mahdolliset edeltävänä vuonna myönnetyt toiminta-avustukset on käytetty sellaiseen toimintaan,
johon avustusta on myönnetty
Valtiontukisääntely ei estä toiminta-avustuksen myöntämistä yhteisölle
Asiakirjoista tulee voida todentaa avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset eriteltynä
yhdistyksen mahdollisesta palvelutuotannosta ja muusta toiminnasta

Toiminnan laajuus
·
·
·

Yhteisön tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman moni yhteisön kohderyhmään kuuluva
Yhteisö järjestää kaikille avointa toimintaa ja avoimia yleisötilaisuuksia Tampereella
Yhteisön toiminta on monipuolista

Yhteisön aktiivisuus
·
·

10 %
Yhteisö on taloudellisesti vakavarainen
Yhteisöllä on omaa varainhankintaa
Yhteisö on eriyttänyt vapaaehtoistoiminnan mahdollisesta palvelutuotannostaan

Vastaavuus Tampereen kaupungin strategiaan
·
·
·
·
·
·
·

10 %

Yhteisön toiminnan ja talouden raportointi ja suunnittelu on selkeää ja tulevaisuuteen suuntautunutta
Yhteisön suunnittelema toiminta on Tampereen strategian mukaista ja se tukee yhteisön itsellensä
asettamien tavoitteiden toteumista

Talous
·
·
·

15 %

Yhteisön toiminnan aktiivisuutta tarkastellaan yhteisön tamperelaisten jäsenten, toimintaan
Tampereella osallistuvien ja Tampereella järjestettyihin yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrissä
Yhteisön toimintaan voi halutessaan osallistua kuka tahansa

Toiminnan suunnitelmallisuus
·
·

30 %

35 %

Yhteisön toiminta tukee kaupungin tavoitetta eri alueiden ja väestöryhmien välisten hyvinvointierojen
kaventamisessa ja ehkäisee syrjäytymistä
Yhteisön toiminta edistää terveellisiä elämäntapoja ja ennaltaehkäisee terveyshaittoja
Yhteisö toimii ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla
Yhteisö edistää toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja turvallisuudentunnetta
Yhteisön toiminta edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
Yhteisö luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikkumiselle ja kulttuurista nauttimiselle osana arkea
Yhteisö tekee asiansa edistämiseksi yhteistyötä Tampereen kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa
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Kokonaisuudet
Terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen
Kokonaisuuteen kuuluvat yhdistykset, jotka tuottavat erityistä lisäarvoa terveyden, hyvinvoinnin ja
mielenterveyden edistämiselle. Toiminta täydentää matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja. Lisäksi
kokonaisuuteen kuuluvat yhdistykset, jotka tarjoavat vertaistukea sairastuneille tai vammaisille henkilöille ja
heidän läheisilleen sekä kokemusasiantuntijuutta palvelujen kehittämiseen.
Ehkäisevä päihdetyö
Toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee päihteettömyyttä sekä
lisää päihteisiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvää tietoa ja osaamista. Kohderyhminä ovat eri-ikäiset
tamperelaiset.
Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen
Toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu pääsääntöisesti yli 65vuotiaille tamperelaisille ikäihmisille ja joiden toiminta tuottaa erityistä lisäarvoa ikäihmisten toimintakyvyn
ylläpitämiseen, yhteisölliseen toimintaan ja vertaistukeen.
Eläinsuojelutyö
Yhteisön tulee tukea sairaiden, vahingoittuneiden ja avun tarpeessa olevien tamperelaisten eläinten
auttamista sekä käytännön eläinsuojelutyön tekemistä (toiminta eläinten sijoittamiseksi tilapäisesti tai
pysyvästi uuteen kotiin). Yhteisön tulee toteuttaa eläinsuojelutyötä yhteistyössä alueen
eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

