
 

AKTIVITETER FÖR BARN  
OCH UNGA  
 

 

 
 

Ekonomiskt stöd till 

avdelningarna för att 

ordna verksamheter som 
stöder barn och unga 

  

Kartlägg behovet av hjälp i ert eget 

område och undvik att ordna 

verksamhet som sammanfaller med 

varandra eller riktar sig till samma 

målgrupp.  

 

Avdelningarna kan ansöka om stöd på 

högst 500 euro per avdelning eller 

mer efter särskilt övervägande. 

Godkända kostnader: 

❖ Material (spel, pyssel- och 

sportredskap o.s.v.) 

❖ Servering under träffarna 

❖ Inträdesbiljetter (filmer, 

sommarteatrar, museer, 

nöjesparker o.s.v.) 

❖ Översättnings- och 

reklamkostnader (t.ex. i sociala 

medier) 

 

Ansökan är enkel:  

❖ Med det här formuläret kan 

avdelningen ansöka om bidrag 

för att stödja barn, unga och 

deras närgemenskap.  

❖ Ansökningarna besvaras inom 

två veckor. 

Efter evenemanget: 

 

❖ Med det här formuläret 
rapporterar avdelningen 

kostnaderna för den genomförda 

verksamheten. Stödet betalas 

mot de faktiska kostnaderna. 

 
TIPS: För att göra reklam för 

evenemanget kan ni använda lokala 

nätverk, språkkunniga frivilliga kortet 

för uppsökande arbete eller Google 

Översättare. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  Under våren och 

sommaren 2022 
har många 
barnfamiljer som 

flytt från konflikter 
och förföljelser 

anlänt till Finland. 
Situationen är ny, 
eftersom 

familjernas andel 
av invandrarna tidigare har varit betydligt lägre.  

 
Röda Korsets avdelningar, såsom även kommuner och 
barnrättsorganisationer, har lyft fram oro över barns och 

ungas verksamhet, särskilt under sommaren när 
skolorna är stängda.   

Stödet är avsett för ordnande av evenemang och 
aktiviteter särskilt riktade till barn, unga och deras 
närgemenskaper som flytt från konflikter eller 

förföljelser. Evenemangen kan vara till exempel 
sommar- och dagläger eller klubbverksamhet. Dessutom 

finns färdiga modeller bl.a. för ungdomars caféer, 
läxhjälp, hängkvällar och sommarklubbar. För att få 
stöd förutsätts att avdelningen aktivt har bjudit in 

till att delta samt annonserat evenemanget på 
olika språk. 

Avdelningen kan, om den så önskar, ordna stöd och 
verksamhet i området som riktar sig till barn, unga och 

deras närgemenskaper, antingen på egen hand eller i 
samarbete med till exempel staden, församlingarna 
eller andra organisationsaktörer.  

Till exempel ordnar de lokala föreningarna i 
Mannerheims Barnskyddsförbund eller Rädda Barnen rf 

också liknande verksamhet för samma målgrupp. 
Avdelningsstöd får dock inte överlåtas för att användas 
av andra aktörer. 

 

 

 

 

•  

 

Mer information: Finlands Röda Kors, Centralbyrån elisa.vesterinen@rodakorset.fi (fram till 15.7), 

varpu.salmenrinne@rodakorset.fi (från och med 1.8)   
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