
Regler för Helt eget-verksamheten i Åbo (Uppdatering, ungdomsnämndens beslut 18.4.2013 § 34)  

Vad innefattar Helt själv-verksamheten? 

- Inom ramen för den Helt eget-verksamhet som finansieras av Åbo stads ungdomstjänster utdelas 

pengar till olika ungdomsprojekt. Pengarna beviljas ur anslagen för ungdomars delaktighet och hörande. 

För verksamheten budgeteras 2500 €/år.  

- Ungdomsakademin koordinerar på riksplanet Helt eget-verksamheten t.o.m. 31.8.2014, och därefter an-
svarar ungdomstjänsterna vid Åbo stads fritidssektor självständigt för Helt eget-verksamheten i Åbo.  

- Syftet med Helt eget-verksamheten är att starta nya ungdomsaktiviteter.  
- Helt eget-pengar beviljas för olika projekt, där ungdomarna spelar en aktiv roll. Projekten ska planeras 

av ungdomarna och de ska genomföras och utvärderas av ungdomarna. 
- Helt eget-pengar beviljas 100–500 euro per projekt. 
- Ungdomarna kan fritt välja teman för sina projekt.  

 
 Vem kan ansöka om projektpengar? 

- Ansökningar om Helt eget-pengar kan inlämnas av ungdomsgrupper bestående av minst tre ungdomar 
som besöker de ungdomsgårdar och -lokaler som upprätthålls av Åbo stads ungdomstjänster. Majorite-
ten av medlemmarna i en grupp ska vara ungdomar i Åbo i åldern 13–19 år. 

- En grupp som ansöker om Helt eget-pengar ska uppge namnet på den unga som sköter kontakterna 
och den vuxna ansvarspersonen. Den unga som sköter kontakterna ska vara en av medlemmarna i 
gruppen och vara i åldern 13–19 år. Ansvarspersonen för gruppen ska vara medlem i gruppen eller en 
handledare vid en ungdomsgård, en vårdnadshavare eller en annan vuxen. 

- Ansvarspersonen ska fylla i ansökningsblanketten för Helt eget-pengar tillsammans med den unga som 
sköter kontakterna samt tillsammans med gruppen ansvara för rapporteringen om projektet och an-
vändningen av pengarna. 

  
Hur ska ansökan inlämnas? 

- Ansökan om Helt eget-pengar kan fr.o.m.1.9.2014 inlämnas så, att en blankett fylls i på adressen: 

https://lomakkeet.turku.fi    
- Pengar beviljas med tjänsteinnehavarbeslut inom cirka en månad efter att ansökan inlämnats.  

- Projekten ska genomföras och rapporten inlämnas inom fyra (4) månader efter att pengarna beviljats. 

 
Restriktioner   

- Helt eget-pengar beviljas endast för projekt av engångskaraktär. 
- Helt eget-pengarna får endast användas för det projekt för vilket ansökan inlämnats. 
- Om ett projekt är omfattande och har en stor budget, ska Helt eget-pengar ansökas för en klart avgrän-

sad del av projektet.  
- Den verksamhet som stöds med Helt eget-pengar ska vara alkohol- och drogfri. 
- Samarbetet med andra organisationer och ansökningar om fortsatta projekt behandlas från fall till fall. 
- Helt eget-pengar beviljas inte:  

 till enskilda ungdomar 

 till skolor eller läroanstalter 

 för verksamhet som är avsedd att ge vinst 

 för löner, men kan beviljas för utbetalning av arvoden åt utomstående serviceproducenter (arvoden till 
artister eller föreläsare) 

 för penninginsamling  

 till hyra för lokaler för musikgrupper, hobbyverksamhet eller motsvarande aktiviteter 

 för normal verksamhet som utövas av den bakgrundsorganisation som lämnat in ansökan 

 för redan etablerad verksamhet eller retroaktiva projekt eller aktiviteter som avslutats innan ansökan om 
projektpengar inlämnades 

 för anskaffning av maskiner eller apparater, anskaffning av inventarier behandlas från fall till fall. 
 

Penningtrafiken 

- Praxis vid utbetalning av pengarna: fakturering eller utbetalning mot kvitto. 

- Alla betalningsverifikat/kvitton ska sparas och läggas till ansökningsblanketten 

https://lomakkeet.turku.fi . 
 
Rapportering och utvärdering 

- De grupper som fått Helt eget-pengar ska utvärdera projektet och rapportera om användningen av 
pengarna till Åbo stads ungdomstjänster inom fyra (4) månader efter att pengarna beviljats. Rapporten 

läggs till ansökningsblanketten https://lomakkeet.turku.fi . 
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