Kuopion kaupunki
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Minna Canthin katu 24
70100 KUOPIO

YLEISAVUSTUSHAKEMUS

Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Y-tunnus
Pankkiyhteys
Yhdistyksen/hakijan kotipaikka

Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Yhteystiedot 3
Sihteerin nimi
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Arkistotunnus
Käsittely (pvm+§)

Postinumero

Lähiosoite

Asialuokka

vuodelle 20

Lähiosoite

Puheenjohtajan nimi

Asianro

Arkistopaikka

Yhdistyksen / hakijan nimi

Yhteystiedot 2

Saapunut

ERITYISAVUSTUSHAKEMUS

Yhteystiedot 1

Rekisteröitymisvuosi

Kuopion kaupunki

Avustustiedot
Järjestöryhmä
Liikuntajärjestö

Nuorisojärjestö

Kulttuurijärjestö/toimija

Taiteilijoiden työtila-avustus

Asukas-, lähiö- tai kyläyhdistys

Eläkeläisjärjestö

Yleishyödyllinen yhdistys

Terveys- tai kansanterveysjärjestö

Haettava avustus

€

Avustuksen käyttötarkoitus

Muuta huomioitavaa (esim. selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista)

Toiminnan arviointi
1.

Toiminnan päätarkoitus?

2.

Mitkä ovat toiminnan keskeisimmät tulokset / tuotokset?

3.

Miten toiminta toteuttaa Kuopion kaupungin strategiaa ja painotuksia?

(Katso tarkemmin: www.kuopio.fi > kaupunkitietoa>strategiat ja ohjelmat)

Jäsenmäärä
4. Alle 18 -vuotiaat
5. 18–64 -vuotiaat
6. 65–74 -vuotiaat

Mies

Nainen

Miehet ja
naiset yhteensä

9. Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden määrä

Henkilöä

10. Yhdistyksen palkkaamien
työntekijöiden määrä

7. Yli 75 -vuotiaat
8. Yhteensä
11. Millaisia toimenpiteitä on tehty viimeisen vuoden aikana toiminnan laadun kehittämiseksi?

12. Miten toimintasuunnitelma on toteutunut? Ja mitä on jäänyt toteuttamatta ja miksi?

13. Millaisia asiakas-/jäsenkyselyjä on tehty? Millaisia tuloksia niistä on saatu?

14. Millaista toimintaa yhdistyksellä on taloudellisissa vaikeuksissa oleville, työttömille, erityisryhmille tai
maahanmuuttajille?

15. Miten yhdistyksenne ottaa huomioon kaupungin eri suunnitelmia ja ohjelmia mm. Kuopion kaupungin
mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2013-2020, Ikäystävällinen Kuopio ja Sähköinen hyvinvointikertomus?

(Katso tarkemmin: www.kuopio.fi > kaupunkitietoa>strategiat ja ohjelmat)
16. Millaista yhteistyötä teette kaupungin kanssa, muiden järjestöjen/toimijoiden kanssa ja yritysten kanssa?

Muuta huomioitavaa
Sitoumus
Hakija sitoutuu Kuopion kaupungin avustusohjeen noudattamiseen

Kyllä

Ei

Liitteet
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan
Yhdistyksen säännöt, mikäli hakija on uusi tai säännöt ovat muuttuneet
Pöytäkirjanote tai ote yhdistysrekisteristä yhdistyksen nimenkirjoitukseen oikeutetuista henkilöistä (nimet), jos
ne ovat muuttuneet
Taiteilijoiden työtila-avustuksiin jäljennös vuokrasopimuksesta tai vuokranmaksukuitista ja viimeinen verotodistus
Seuraavat liitteet toimitetaan sitten, kun ne ovat valmistuneet:
Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan/tilintarkastuskertomus.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys
Tulosta

Tyhjennä lomake

