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Siun säätiön avustushaku 2019
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr julistaa
haettavaksi rahoitusta Siun soten alueen asiakkaiden terveyden edistämiseen sekä
lasten ja nuorten mielenterveyden ja psykiatrisen hoidon edistämiseen.
Rahoituksen käyttökohteena on terveyttä edistävä ja
kuntouttava toiminta tai hankinnat. Hakuaika on 16.9. - 6.10.2019.
Avustusta voi hakea seuraaviin tarkoituksiin:
1) Siun soten alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Avustusta voi
käyttää asiakkaiden terveyttä edistävän ja kuntouttavan toiminnan järjestämiseen
ja siitä aiheutuviin suoriin kuluihin. Vaihtoehtoisesti avustusta voi käyttää
asiakkaiden terveyttä edistävää ja kuntouttavaa toimintaa tukeviin hankintoihin.
Avustusta voi hakea korkeintaan 2 000 €.
2) Lasten ja nuorten mielenterveyden ja psykiatrisen hoidon edistäminen.
Avustusta voi käyttää asiakkaiden terveyttä edistävän ja kuntouttavan toiminnan
järjestämiseen ja siitä aiheutuviin suoriin kuluihin. Vaihtoehtoisesti avustusta voi
käyttää asiakkaiden terveyttä edistävää ja kuntouttavaa toimintaa tukeviin
hankintoihin. Avustusta voi hakea korkeintaan 500 €.
Haku on avoin kaikille Siun soten alueen perustajakuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijoille. Avustuksen hakijana voi toimia sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksikkö, kuten yritys, osasto tai järjestö. Yksityishenkilö ei
voi toimia avustuksen hakijana. Sama toimintayksikkö voi hakea avustusta vain yhteen
tarkoitukseen. Tässä haussa Siun soten alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen on jaettavissa 2 000 € ja lasten ja nuorten mielenterveyden ja
psykiatrisen hoidon edistämiseen 500 €.
Avustus maksetaan suoraan avustuksen saajalle. Avustus tulee käyttää vuoden 2020
loppuun mennessä. Avustuksen saajan on raportoitava avustuksen käytöstä Siun
säätiön hallitukselle vuoden 2020 loppuun mennessä. Jos käy ilmi, että avustusta ei
ole täysimääräisesti käytetty hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen tai raportointia
ei ole tehty määräaikaan mennessä, säätiöllä on oikeus periä apuraha takaisin joko
osittain tai kokonaisuudessaan.
Hakemuksen tekeminen ja jättäminen arvioitavaksi
Hakuaika on 16.9. - 6.10.2019. Avustusta haetaan lomakkeella. Lomakkeen
allekirjoittaa toimintayksikön esimies/vastaava, joka toimii myös hakemuksen
yhteyshenkilönä. Hakemuslomake toimitetaan 6.10.2019 mennessä allekirjoitettuna
ja skannattuna sähköpostitse osoitteeseen: siunsaatio@siunsote.fi
Hakemusten arviointi ja päätökset
Siun säätiön hallitus arvioi hakemukset. Hallitus tekee päätökset kokouksessaan
6.11.2019. Päätöksiä ei perustella eikä niillä ole valitusoikeutta. Päätökset lähetetään
tiedoksi suoraan avustusten saajille ja julkaistaan säätiön verkkosivulla sekä Siun soten
intranetissä ja Facebook-sivulla ja säätiön toimintakertomuksessa. Hakemuslomake on
Siun säätiön verkkosivulla: www.siunsote.fi/lahjoitukset
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