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Paikallistoiminnan tavoitteet ja kriteerit määrärahojen jakoon
Sateenkaariperheet ry:n hallitus päättää vuosittain, kuinka suuri määräraha varataan
paikallistiimien toteuttaman paikallisen toiminnan kuluihin. Samoin hallitus päättää miten
määräraha varataan eri tiimien kesken. Hallituksen päätös määrärahan jakamisesta perustuu
edellisen vuoden osallistujamääriin ja paikallistiimien toimittamiin seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmiin ja arvioon siitä, miten kunkin alueen suunnitelmat edistävät
paikallistoiminnan tavoitteiden toteutumista. Hallitus on katsonut, että määrärahapäätöksissä
voidaan näin ottaa huomioon sekä isojen paikkakuntien iso volyymi että pienempien paikkakuntien
erityiset tarpeet. Osallistujamäärän painoarvo rahanjaossa on 40% ja toimintasuunnitelmien
arvioinnin 60%
Määräraha varataan tiimin käyttöön, mutta hallitus varaa itselleen oikeuden uudelleen harkita
kunkin tiimin määrärahan suuruutta milloin vain. Määrärahan suuruus voi joustaa molempiin
suuntiin, ja myös uusille paikkakunnille ja uusille ideoille voidaan myöntää määrärahaa kesken
vuoden. Käyttämättä jäänyt määrärahavaraus ei siirry seuraavalle vuodelle. Suunnitelmien ja
rahantarpeen muuttuessa paikallistiimejä rohkaistaan olemaan yhteydessä toiminnanjohtajaan.
Paikallistoiminnan tavoitteet:
•
•
•
•
•
•
•
•

lapset pääsevät näkemään monenlaisia perheitä
vanhemmat saavat vertaistukea muilta vanhemmilta
vanhemmat ja lapset löytävät kontakteja / uusia ystäviä / laajentavat elinpiiriään
osallistujat saavat neuvoja ja yhdistyksen materiaaleja
toiminta tavoittaa erityisissä elämäntilanteissa olevia, esim. yhden vanhemman perheitä
sateenkaariperheet ja yhdistys tulevat näkyvämmiksi paikkakunnalla, niin asukkaiden kuin
ammattilaisten osalta
paikalliset perhepalvelut saavat perheiltä palautetta palveluista, palveluntarjoajia
koulutetaan ja päättäjiin vaikutetaan sateenkaariperheiden huomioimiseksi alueella.
osallistujille kerrotaan aktiivisesti yhdistyksen jäsenyydestä

Uudet säännöt 2019 lähtien:
•
•
•

Kullekin paikkakunnalle varataan 300 euron vähimmäismääräraha
Toimintasuunnitelmassa olevasta enintään 20 osallistujan leiristä myönnetään ylimääräinen
300 euron määräraha, yli 20 osallistujan leiristä ylimääräinen 400 euron määräraha.
(Leirityöryhmien jäsenten osallistumismaksujen alennukset määritellään taloussäännössä.)
Määrärahaa ei pienennetä, jos tiimi löytää ilmaisia tapaamistila tai saa lisärahoitusta omalta
alueelta avustuksina tai omana varainhankintana

Edellisen vuoden osallistujamäärät (40%):
•
•
•

Tieto osallistujamääristä toimitetaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. Pridekulkueiden ja -puistojuhlien osallistujia ei lasketa, sen sijaan pridejen nimenomaan perheille
suunnatun ohjelman tapahtumat lasketaan.
Kunkin alueen osallistujamäärälle lasketaan osuus koko maan osallistumisista
Varattu määrärahapotti jaetaan alueiden kesken näiden osuuksien suhteessa

Toimintasuunnitelman arvioinnin kriteerit (60%):
•
•
•
•

kuinka hyvin paikallinen toimintasuunnitelma vastaa toiminnan tavoitteita (yllä)
kuinka monipuolista suunniteltu toiminta on
kuinka hyvin toiminta mahdollistaa aidon vertaistuen vastaanottamisen ja antamisen
kuinka hyvin toiminta huomioi sateenkaariperheiden ja elämäntilanteiden koko kirjon
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