
 

GEMENSKAPLIGT  
MATHJÄLPSEVENEMANG  
 

 

 

 

Ordna ett gemenskapligt 

mathjälpsevenemang, du 
får ekonomiskt stöd för 

det! 

 Kartlägg behovet av hjälp i ert eget 

område och undvik att arrangera 

mathjälpsevenemang som 

sammanfaller med varandra.  

 

Avdelningarna kan ansöka om stöd för 

sina matevenemang för högst 500 

euro per avdelning eller mer efter 

särskilt övervägande. 

Mat ges till alla som kommer för att 

hämta den, och de i nöd behöver inte 

separat bevisa sitt behov av hjälp. 

Godkända kostnader: 

❖ Livsmedel (ärtsoppa, risgrynsgröt, 

kex, bröd o.s.v.) 

❖ Snackspåsar och 

snacksprodukter (kex, frukt, 

mellanmålsprodukter) som delas ut 

under evenemanget 

❖ Matlagningstillbehör och bestick 

(engångsbestick, 

pappershanddukar) 

❖ Hygienartiklar och 

skyddsutrustning (masker, 

handskar, handsprit) 

 

Ansökan är enkel:  

❖ Med det här formuläret kan 

avdelningen söka om bidrag för 

att arrangera 

mathjälpsevenemang. 

Ansökningarna besvaras inom 

en vecka. 

Efter evenemanget: 

 

❖ Med det här formuläret 
rapporterar avdelningen 

kostnaderna för det genomförda 

mathjälpsevenemanget. 

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. 
 
 

 
 

 
 
 

  Behovet av mathjälp har 

ökat och betonats, särskilt 

som en följd av den 

utdragna coronapandemin 

och krisen i Ukraina. 

 

Levnadskostnaderna har stigit, 

nya hjälpbehövande har sökt 

hjälp och för allt fler 

människor har mathjälpen blivit nödvändig för att de ska klara 

sig. Avdelningarna erbjuds nu möjlighet att ansöka om stöd 

för att anordna gemenskapliga och inkluderande 

matevenemang. 

Evenemangen ska vara öppna i synnerhet för alla som 

har flytt från konflikter eller förföljelser. För att få stöd 

förutsätts att avdelningen aktivt har bjudit in till att 

delta samt att evenemanget också har annonserats på 

olika språk. Ett mathjälpsevenemang kan till exempel vara 

en familjepicknick, ett utomhusspel i en park, ett språkcafé 

eller något annat gemenskapligt matevenemang som inte 

bara handlar om att dela ut matkassar. 

Avdelningen kan, om den så önskar, arrangera deltagande 

gemenskapliga mathjälpsevenemang i sitt område, 

antingen på egen hand eller i samarbete med till exempel 

staden, församlingarna eller andra organisationsaktörer. De 

kanske redan har matlagningsmöjligheter i storköksutrymmen 

och/eller fältkök. Avdelningsstöd får dock inte överlåtas 

för att användas av andra aktörer. 

Vi uppmuntrar också avdelningar att fråga lokala 

livsmedelsförsäljare, livsmedelsproducenter eller 

restauranger om möjligheten att få en del av livsmedlet i 

bidrag som överskotts- eller svinnmat. Utöver dessa kan 

livsmedel köpas, för att få större volym. Om det inte finns 

någon möjlighet till bidrag kan avdelningarna köpa alla 

nödvändiga livsmedel från matbutiker eller partihandel. 

Avdelningen kan också, om den så önskar, instruera folk att 

ta med sig egna tallrikar och bestick, så att mängden skräp 

som genereras av mathjälpsevenemanget kan minimeras och 

man kan spara på kostnaderna för engångsbestick. 

 

 

 

 

 

•  

 

Mer information: Finlands Röda Kors, centralbyrån ruoka-apu@rodakorset.fi  
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