Kouvolan kaupunki

TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS 2021

Liikunta- ja kulttuuri

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ml. eläkeläisjärjestöt

Tällä hakemuksella toiminta-avustusta hakevat sosiaali- ja terveysalan järjestöt ml. eläkeläisjärjestöt
Kylätoimintatyö, liikunta-, muut yleishyödylliset, nuoriso- ja kulttuurijärjestöille on erilliset hakulomakkeet.

Tiedot hakijasta
Yhdistyksen nimi (yhdistysrekisterissä oleva nimi)
Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
Yhdistyksen kotipaikka

Y-tunnus (voit tarkistaa yhdistyksesi tunnuksen www.ytj.fi)

Yhteyshenkilön nimi (hakemusasiaa hoitaa)

Puhelin

Sähköpostiosoite; sähköpostiini saa lähettää kaupungin tiedotteita

Kyllä

Ei

Osoite, jos muu kuin yhdistyksen osoite
Toimialue
Kouvola
Kymenlaakso
Muu, mikä?
Onko yhdistyksellä ostopalvelusopimusta kaupungin kanssa?
Kyllä
Ei
Onko yhdistys saanut aikaisemmin vastaavan Kouvolan kaupungin avustuksen
Ei
Kyllä; avustus saatu vuonna
avustuksen suuruus
€
Muualta haettu avustus. Mistä?
Haettu €
Myönnetty €
IBAN tilinumero (muodossa FIXX XXXX XXXX XXXX XX)

Perusosan kriteerikysymykset (60 %)
Montako jäsentä ja aktiiviosallistujaa järjestössä on
jäsentä
aktiivisesti toiminnassa mukana
Voiko järjestöön liittyä kuka tahansa kouvolalainen?
Kyllä
Ei
Tekeekö järjestö lasten ja nuorten hyväksi työtä?
Kyllä
Ei
Miten muuten kuin jäsenmaksuilla järjestö rahoittaa toimintaansa?
(esim. myyjäiset, keräykset, arpajaiset, työsuoritukset, pääsymaksulliset tapahtumat)

Mitä järjestö tekee luonnon hyvinvoinnin hyväksi?
(esim. kierrätys, kimppakyydit, paperin- ja jätteen vähentäminen, ympäristön siistiminen)

1-3 pistettä
1 piste
1 piste
0-3 pistettä

0-3 pistettä

Aktiivisuusosa kriteerikysymykset (40 %)
Montako kouvolalaisille suunnattua tapahtumaa ja tilaisuutta järjestö toteutti vuonna 2020?
(esim. juhlat, tempaukset, vierailut, koulutukset)
kappaletta
Kuinka monen yhteisön/järjestön kanssa järjestö tekee yhteistyötä vuosittain?
yhteisön/järjestön
Miten järjestö vahvistaa jäsentensä hyvinvointia?
(esim. kerhot, tapaamiset, retket, koulutukset, vertaisryhmät, asiantuntija-apu)

0-3 pistettä

Miten järjestö vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia?
(esim. vanhusten, vammaisten ja perheiden apu, ystävätyö, maahanmuuttajatyö, saattopalvelu)

0-3 pistettä

0-3 pistettä
0-3 pistettä

Miten järjestö vahvistaa Kouvolan elinvoimaisuutta?
0-3 pistettä
(esim. valtakunnallinen näkyvyys, kaupunkitason tempaukset, uudet ja uudistuvat tapahtumat, SOME aktiivisuus,
aloitteet, kirjoitukset, keskustelut)

Miten kansainvälisyys näkyy toiminnassa?
0-3 pistettä
(esim. kansainväliset yhteydet, maahanmuuttajien kutsuminen mukaan toimintaan, monikulttuuriset tapahtumat)

Millaista muuta aktiivisuutta järjestössä on?

Päiväys

0-3 pistettä

Allekirjoitus (nimenselvennys riittää)

Hakemuksen tulee olla perillä 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Hakemus liitteineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti sähköpostilla
kirjaamo(at)kouvola.fi tai kaupungin kirjaamoon kaupungintalo, Torikatu 10, 45100 Kouvola
Hakemukseen on liitettävä:
1. toimintakertomus 2020
4. toimintasuunnitelma 2021
2. tilinpäätös 2020
5. talousarvio 2021
3. toiminnantarkastuskertomus 2020
6. yhdistyksen säännöt (uusi hakija)

