KIRKKONUMMEN KUNTA
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Ervastintie 2
PL 20
02401 KIRKKONUMMI
Puh. 040-753 8906

NUORISOPALVELUT

HAKEMUS
Kunnan avustus seuralle /
yhdistykselle / ryhmälle

Vuosi ___2022_________
Koronakohdeavustushakemus

Seura / yhdistys / ryhmä
1.
HAKIJA
Lähiosoite ja postitoimipaikka

JÄSENMÄÄRÄT

Sähköposti

Internetosoite

Puhelin

Pankkitilinumero

Kotipaikka

Rekisteröintivuosi

Keskusjärjestö

Kirkkonummelaisia
henkilöjäseniä

Ei-kirkkonummelaisia
henkilöjäseniä

Henkilöjäsenmäärä
yhteensä
_____________

Hakijan jäsenistä
2/3 tulee olla alle
29-vuotiaita

joista alle
29 vuotiaita
Puheenjohtaja

_____________

Puhelin koti / työ

2.
TOIMIHENKILÖT
Lähiosoite ja postitoimipaikka
Sihteeri

Puhelin koti / työ

Lähiosoite ja postitoimipaikka
Rahastonhoitaja

Puhelin koti / työ

Lähiosoite ja postitoimipaikka
Sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat
____________________________

____________________________

Nimi

_____________________________

Puhelin koti / työ

3.
YHTEYSHENKILÖ
Avustusasioiden
käsittely ja postitus

Lähiosoite ja postitoimipaikka
Sähköposti

4.
HAETTAVA AVUSTUS

AVUSTUSLAJI

Koronakohdeavustus
Suunnitelma ja erittely kustannuksista esitettävä erillisellä liitteellä
(ohjeet alla)

Muualta saatu
avustus €

Haetaan €

5.
Yhdistys sitoutuu palauttamaan myönnetyt avustukset, mikäli avustuspäätökset oikaisuvaatimuksen tai valituksen
PALAUTUS-SITOUMUS takia muuttuvat, tai jos avustuksen myöntänyt viranomainen muusta syystä (avustusohjesääntö, lainsäädäntö)
niin perustellusti vaatii.
6. ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ___________________________________________

Sääntöjen mukaiset
Allekirjoitukset ja
allekirjoitukset:
nimen selvennykset ________________________________
huomioitava yhdistyksen
säännöt ja yhdistyslain
Allekirjoittajien asema
määräykset
yhdistyksessä
________________________________

pvm ______________________________
__________________________________
__________________________________

Nuorisopalveluiden koronakohdeavustukset 2022
- Tätä kohdeavustusta voivat hakea kirkkonummelaiset rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset, joiden
jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että
sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta- ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysiikäisiä.
Hakuaika 31.3.2022 klo 15:30 mennessä, 6 000 €
Koronakohdeavustuksen ehdot:
- Avustuksen myöntämisperusteena on lasten- ja nuorten harrastetoiminnan kehittäminen ja harrastajien saaminen takaisin harrastusten
pariin.
- Hakemuksessa tulee selostaa, miten hakemuksen kohteena oleva toiminta kehittää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja tuo
harrastajia takaisin harrastusten pariin.
- Toiminta järjestetään Kirkkonummella.
- Suunnitellun toiminnan kohderyhmänä ovat alle 18-vuotiaat kirkkonummelaiset lapset ja nuoret.
- Avustusta voidaan hakea suunnitelman tai jo toteutuneen toiminnan perusteella.
- Hakemukseen tulee liittää kustannuslaskelma kohteen menojen jakautumisesta tai tositteet toteutunen toiminnan kustannuksista.
- Omarahoitusosuus ei ole edellytyksenä avustuksen hakemiselle tai myöntämiselle.
Kirjanpito ja käyttötilitys:
- Korona-avustuksen kohteena oleva toiminta on eroteltava selkeästi yhdistyksen kirjanpidossa.
- Avustussumma on käytettävä vuoden 2022 aikana päätöksessä mainittuun käyttötarkoitukseen.
- Koronakohdeavustuksen käytöstä annetaan erillinen käyttötilitys, jossa selostetaan toiminnan toteutuminen, osallistujamäärät, muut
erityispiirteet sekä menojen ja tulojen jakautuminen.
- Vuoden 2022 avustusten myöntämistä ja käyttötilityksiä arvioitaessa koronakohdeavustuksia ei sisällytetä avustusohjesäännössä
määriteltyyn avustusten maksimitasoon.

