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Muutoksia Valkonauhasäätiön avustuskäytäntöihin
Valkonauhasäätiö (myöhemmin Säätiö) myöntää vuonna 2020 avustuksia vuodeksi 2021.
Avustuksia voivat hakea Suomen Valkonauhaliitto ry:n paikallisyhdistykset.
Avustusprosessi on uudistettu.
Muutokset ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avustusta haetaan lomakkeella Valkonauhasäätiön avustukset Suomen
Valkonauhaliitto ry:n paikallisyhdistyksille (liitteenä tässä kirjeessä).
Lomakkeessa on kaksi osaa, A ja B.
Kun avustusta haetaan, täytetään osa A. Osa B jää tyhjäksi.
Hakijan tulee ottaa kopio hakemuksesta ja toimittaa hakemus postitse tai
sähköpostilla Säätiölle.
Myönnetyn avustuksen käytöstä raportoidaan Säätiölle.
Raportointiin käytetään saman lomakkeen osaa B.
Kun avustuksesta raportoidaan, säätiölle palautetaan lomake, jossa on täytettynä
osa A (kopio) ja osa B.
Määräaika on yleensä avustuksen käyttövuoden jälkeisen tammikuun loppuun
mennessä.
Avustus on lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi hakemista seuraavan vuoden
aikana. Jos avustusta jää käyttämättä, avustuksen tai sen osan voi siirtää
seuraavalle vuodelle, kun asiasta sopii Säätiön kanssa. Raportointi on kuitenkin
hoidettava aikataulun mukaisesti. Raportointi on silloin väliaikainen, ja lopullinen
raportointi tehdään, kun avustus on kokonaisuudessaan käytetty. Aikataulusta
sovitaan Säätiön kanssa.

Huomioitavaa:
•
•

Säätiö ei enää käsittele vapaamuotoisia hakemuksia kuten sähköpostiviestejä.
Avustuksilla rahoitetaan perusteltua toimintaa, joka on yksilöity riittävällä
tarkkuudella. Avustusta ei myönnetä vararahastoksi eikä myöskään esim.
”jäsenhankintaan” ilman tarkempaa erittelyä. Jos avustusta haetaan
jäsenhankintaan, riittävä perustelu on esim. seuraava:

Tarjoilut x euroa, lehti-ilmoitus ja muu tiedottaminen x euroa ja postituskulut x euroa.
•
•
•

Säätiö tarvitsee arviot summista, mutta toteutuneet summat voivat poiketa arvioista.
Jos raportoinnissa ei noudateta määräaikaa tai Säätiö ei saa lainkaan raporttia,
paikallisyhdistykselle ei myönnetä uutta avustusta.
Avustuksesta raportoitaessa kuitteja ei tarvitse toimittaa Säätiöön.

HAKULOMAKE
Valkonauhasäätiön avustukset Suomen Valkonauhaliitto ry:n
paikallisyhdistyksille
OSA A.
Yhdistyksen nimi:____________________________________________________
Vastuuhenkilö(t) ja yhteystiedot.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Saiko yhdistyksenne avustusta vuodelle 2020?

Kyllä

Ei

Jos yhdistys sai avustusta, onko sitä käyttämättä?

Kyllä, ______€

Ei

Kuinka paljon yhdistys hakee avustusta vuodelle 2021? ___________________€
Mihin toimintaan avustusta haetaan?______________________________________
____________________________________________________________________
Yksilöity kuvaus toiminnasta

Arvio kuluista

Tilinumero:_____________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus: ____________________________________________

____________________________________________________________

OSA B.
Onko avustussummasta käyttämättä osa tai kaikki? Ei
Yksilöity kuvaus toiminnasta

Kyllä, ________€

Toteutuneet kulut

Päiväys ja allekirjoitus: ____________________________________________

____________________________________________________________
Ohjeet:
Kaikki kohdat on täytettävä.
Palauta lomakkeen A-osa 15.11.2020 mennessä joko postitse osoitteeseen
Valkonauhasäätiö
Bulevardi 15 C 32
00120 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen:
maritasaarela@hotmail.com

