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A. APURAHOJEN HAKU JA KÄYTTÖ (HAKUILMOITUKSESSA JULKAISTAVAT TIEDOT)
MIHIN JA KUKA VOI SAADA TUKILIITON APURAHAN?
Kehitysvammaisten Tukiliiton apurahan voi saada vapaa-ajan toimintaan. Apurahan voi saada
taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen. Apurahan voi saada myös tapahtumiin, leireille ja
aikuiskoulutukseen osallistumiseen. Me Itse -ryhmät voivat saada apurahan ryhmän toimintaan,
matkoihin ja tapahtumiin osallistumiseen.
Apurahan voi hakea ja saada 16 vuotta täyttänyt kehitysvammainen henkilö - ja henkilö, jolla on
vamma ymmärryksen ja oppimisen alueella ja joka tarvitsee tukea arjen toimintoihin. Apurahan
voivat hakea ja saada myös heistä muodostuvat toiminnalliset ryhmät.
Etusijalla ovat hakijat:
- jotka eivät ole kahden viime vuoden aikana saaneet Tukiliiton apurahaa
- jotka eivät saa muilta tahoilta taloudellista tukea samaan toimintaan
- jotka hakevat apurahan toimintaan, jossa kehitysvammaiset henkilöt ovat myös toiminnan
toteuttajia ja suunnittelijoita, ja jossa on muitakin kuin vammaisia osallistujia (eli toiminta
edistää vammaisten osallisuuden ja inkluusion toteutumista)
Yksittäisten henkilöiden osalta apurahojen saajien valinnassa huomioidaan lisäksi:
- tasapuolisuus, apurahaa jaettaessa arvostetaan erilaisia harrastuksia ja vapaaajanviettotapoja yhtä paljon
Ryhmien osalta apurahan saajien valinnassa huomioidaan lisäksi
- erilaisten harrastusten ja koulutusten tasapuolisuus
- ryhmät, jotka eivät toteutuisi ilman apurahaa
- ryhmän koko ja toiminnan aktiivisuus
- Me itse ryhmät
Uusi, aloittava ryhmä voi saada apurahan, kun se liittää hakemukseen selostuksen siitä, miten
ryhmä aiotaan koota tai on koottu ja lyhyen suunnitelman toiminnalle.
Liiketoimintaa harjoittava yrityksen, kunnan tai kuntayhtymän piirissä toimiva asukasryhmä tai
työ- ja päivätoimintaryhmä voi saada apurahan, jos:
-

apurahalla toteuttava ryhmän toiminta ei ole sellaista, jota yrityksen/ kunnan pitää
muutenkin järjestää
toiminta tuottaa lisäarvoa kaikille ryhmän jäsenille
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Apurahaa ei voi saada toimitilan vuokrakuluihin, ohjaajien palkkioihin eikä laitehankintoihin, kuten
tietokoneisiin tai apuvälineisiin. Apurahaa ei voi saada toimintaan, joka on tapahtunut ennen
apurahan hakua.
APURAHAN SUURUUS
Yksittäinen hakija voi saada apurahan, jonka suuruus on 100 tai 200 euroa. Myönnetty apuraha voi
olla pienempi kuin haettu.
Ryhmä voi saada apurahan jonka suuruus on 300, 400, 500 tai 600 euroa. Myönnetty apuraha voi
olla pienempi kuin haettu.

APURAHAN MAKSAMINEN JA KÄYTÖN SEURANTA
Apuraha maksetaan hakijan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille 2 kuukauden kuluessa
hakuajan päättymisestä.
Apurahan saaneita ryhmiä pyydetään mahdollisuuksien mukaan tuomaan toiminnassa esille, että
toimintaan on saatu tukea Kehitysvammaisten Tukiliitolta. Tukiliitto ottaa mielellään vastaan
ryhmien valokuvia apurahalla toteuttavasta toiminnasta.
Apurahan saaneen ryhmän on Tukiliiton sitä erikseen pyytäessä annettava tietoja apurahan
käytöstä ja käytön toteutumisesta. Tietoja pyydetään vain tarvittaessa ja ne ovat yleensä helposti
annettavassa muodossa, esimerkiksi kuva ja kuvateksti toteutuneesta toiminnasta, tai sanallinen
selostus puhelimessa tai sähköpostissa apurahan käytöstä.
Jos apurahaa ei käytetä hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen, on käyttämättä jäänyt apuraha
palautettava Kehitysvammaisten Tukiliitolle viimeistään 12 kk kuluessa apurahan saapumisesta
hakijan pankkitilille.

