SOMMARDADGSEVENEMANG
Tips för arrangemanget

Ordna SOMMARDAGSEVENEMANG och
ansök om 500 euro i stöd!

Kartlägg behovet av hjälp
i ert eget område och
undvik evenemang som
sammanfaller med varandra.
Rikta hjälp till de som är mest i behov
av hjälp och för vilka inget annat
erbjuds.
Samarbeta med andra aktörer i ert
område (frivilliga som arbetar med
drogmissbruk, lokalt ungdomsarbete,
Saapas etc.)
Godkända kostnader:
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På grund av coronan har människor ett stort behov av
att träffas och situationen berör nu alla åldersgrupper i stor
utsträckning, det har varit mycket tal om i synnerhet hur unga
orkar.
Vi vill uppmuntra och förse avdelningarna med enkla sätt att
genomföra verksamheten och nå de som behöver hjälp. Ni kan
ordna ett Sommardagsevenemang på er ort och ansöka om
LokalTapiolas stöd. Sommardagsevenemang kan också
hållas på hösten 2021.
Evenemanget kan hållas exempelvis in en park, grillning,
utdelning av matsäckar etc. De frivilliga kan gå tilll de platser
ungdomar rör sig och dela ut exempelvis färdigt förpackade
snackspåsar.
Målgruppen kan också vara någon annan än unga. I
samarbetet med de andra aktörerna i det egna området
är det viktigt att fundera på vem som har mest behov av
hjälp och vem som skulle bli särskilt glad av
evenemanget.
Man kan också ordna flera evenemang och stödet kan
vara större. Om ni ordnar flera evenemang kan alla meddelas
på en blankett och motsvarande rapporteras på en blankett.

❖ Livsmedel (mat som delas ut eller
tillreds i evenemanget, matsäck,
snacks)
❖ Bestick och förpackningstillbehör
(engångsbestick, servetter, påsar för
snacks)
❖ Hygienartiklar och
skyddsutrustning (masker,
handskar, handsprit)
❖ Övriga små
evenemangskostnader
❖ Bränsle/resekostnader (hämtning
av tillbehör etc.)
Ansökan är enkel:
❖ Med det här formuläret kan
avdelningen ansöka om stödet.
Ansökningarna besvaras inom en
vecka.
•
Efter evenemanget:
❖ Med det här formuläret kan
avdelningen rapportera
kostnaderna för det genomförda
evenemanget. Stödet betalas i
efterskott mot de faktiska
kostnaderna.

OBS! Ide praktiska arrangemangen och verksamhetssätten ska
myndigheternas gällande anvisningar ALLTID beaktas och
försiktighet iakttas. FRK:s avisningar för mathjälpverksamhet
finns här.

Mer information av kontaktpersonen: Finlands Röda Kors, Centralbyrån, Elisa Vesterinen
elisa.vesterinen@rodakorset.fi tfn 040-1426 599

