HAKEMUS SUOMEN KIELEN
HALLINTOALUEELTA SAATAVASTA
AVUSTUKSESTA
Ansökan om medel från finskt
förvaltningsområde
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Onko sinulla kysyttävää ota yhteyttä:

Hakemus sekä selonteko hankkeesta lähetetään osoitteeseen:

Puhelin: 026-24 00 00
Sähköpostiosoite: medborgarservice@sandviken.se

Sandvikens Kommun
Kommunvägledaren för Finska förvaltningsområdet
Medborgarservice
811 80 Sandviken
tai sähköpostiosoitteeseen:
medborgarservice@sandviken.se

Taustaa
Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724) astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Ruotsin
viisi kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset.
Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani chib ja saame. Vähemmistölaki sisältää yleisiä,
voimassa olevia määräyksiä kaikista kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Laissa on myös määräyksiä
erityisistä suomen kielen, meänkielen ja saamen kielen hallintoalueista sekä määräyksiä oikeudesta käyttää suomea,
meänkieltä ja saamen kieltä yhteydenotoissa hallintoviranomaisiin ja tuomioistuimiin.
Kielilaissa (SFS 2009:600) ja vähemmistölaissa korostetaan, että julkisen toiminnan (kaiken julkisen toiminnan, jota
valtio, kunnat ja maakäräjät harjoittavat) on lain mukaan suojeltava ja edistettävä kansallisten vähemmistöjen omia
kulttuureita ja kielten käyttöä. Sandvikenin kunnalla on velvollisuus kaikkia viittä Ruotsin kansallista vähemmistöä
kohtaan.
Sandvikenin kunta on kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen vuoden 2013 helmikuusta lähtien, mikä merkitsee
vahvistettuja oikeuksia sille, joka puhuu kansallista vähemmistökieltä suomi.

Valtionapu
Suomen kielen, meänkielen ja saamen kielen hallintoalueisiin kuuluvat kunnat saavat vuosittain valtionapua
vähemmistölain voimaantulon aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Valtionapua käytetään yhteisymmärryksessä
vähemmistöjen kanssa.

Hakemus suomen kielen hallintoalueelta ulkoisille toimijoille maksettavasta avustuksesta
Sandvikenin kunnassa sijaitsevilla järjestöillä ja yrityksillä on mahdollisuus hakea valtionavusta varoja hankkeisiin tai
toimintoihin suomen kielen hallintoalueen puitteissa. Avustuksen tarkoituksena on auttaa toteuttamaan hankkeita tai
toimintoja, jotka lisäävät ja edistävät tietoisuutta suomenkielisestä vähemmistöryhmästä ja suomen kielestä sekä
kulttuurista lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (2009:724) mukaisesti. Priorisoituja alueita ovat
lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat ja tapahtumat, jotka edistävät vähemmistöryhmän vaikutusta paikallistasolla
sekä hankkeet tai toiminnat, joiden tarkoituksena on edistää suomen kielen käyttöä sen pitämiseksi elävänä.
Järjestöt ja yritykset eivät voi saada avustusta normaaliin toimintaansa.
Selonteko hankkeesta tulee lähettää Sandvikenin kunnan suomen kielen hallintoalueen koordinoijalle
(kommunvägledaren) viimeistään kuukausi hankkeen päättymisestä, katso seuraavalta sivulta.
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Hakijan tiedot
Hakevan järlestön nimi

Organisaationumero

Katuosoite

Puhelin

Postinumero ja paikkakunta

Clearing/pankkinumero

Bankgiro/Postgiro

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö

Puhelin

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Allekirjoitus

Päiväys

Nimenselvennys

Hankkeen tai toiminnan kuvaus
Tarkoitus (Mikä on hankkeen tai toiminnan tausta, ja minkälainen muutos sen tulee saada aikaan? Perustele
tarpeista ja/tai perusajatuksesta lähtien sekä viittaamalla lakiin kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä
(2009:724). On tärkeää ottaa huomioon, että toiminnan tai tapahtuman tulee olla avoin suurelle yleisölle)

Tavoite
(Kuvaile hankkeen tai toiminnan tavoite)

Kohderyhmä
(Kuvaile kohderyhmänne lähtökohtana ikä- ja sukupuolijakautuma sekä arvioitu osanottajamäärä)

Toteuttaminen
(Kuvaile, millä toiminnoilla, ohjelmilla ja/tai työtavoilla aiotte toteuttaa hankkeen, sekä minä ajankohtana tämä on
tarkoitus tehdä. Ilmoita tapahtumapaikka ja kuvaile, miten toimintaa tai hanketta aiotaan markkinoida)

Yhteistyökumppani

Budjetti

Haettu avustus
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Selonteko suomen kielen hallintoalueelta haetusta avustuksesta
Toteutuksen arviointi
(Arvioikaa, oletteko saavuttaneet asetetut tavoitteet. Ellette ole saavuttaneet niitä, kertokaa syy siihen)

Kohderyhmä
(Kuvailkaa kohderyhmä. Kertokaa osanottajamäärä [ikä- ja sukupuolijakautuma]. Vastaako tämä suunniteltua
kohderyhmää? Ellei vastaa, kertokaa syy)

Toteuttaminen
(Kuvailkaa, millä toiminnoilla, ohjelmilla ja työtavoilla toteutitte hankkeen sekä minä ajankohtana
tämä tehtiin. Vastaako tämä hakemuksessa ilmoitettuja suunnitelmia? Ellei, ilmoittakaa syy.)

Yhteistyökumppani

Budjetin toteutuminen
(Ote järjestön tai yrityksen selonteosta, joka sisältää tiedot toteuttamispäivästä, toimittajista,
summista ja tositenumeroista.)

Allekirjoitus
Paikka

Päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Sandvikens Kommun som är
personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till www.sandviken.se/gdpr

