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Inledning
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) är en självständig
statsbidragsmyndighet som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Den
ansvarar för beredning, utbetalning och övervakning av användningen av understöd som beviljas
social- och hälsovårdsorganisationer ur Veikkaus Ab:s spelintäkter samt för utvärderingen av
understödens effekter.
De allmänna utgångspunkterna i STEA:s understödsverksamhet fastställs i riktlinjerna för
understödsverksamheten för 2017–2019. Denna handlingsplan kompletterar och konkretiserar
riktlinjerna för understödsverksamheten för 2019 beträffande allokering av understöd. Ur
handlingsplanen framgår allokeringen av understöd år 2019 och vad den extra utdelningen för
2018 innebär.
Det långsiktiga målet för STEA:s verksamhet är att det i Finland även i framtiden ska finnas ett
mångsidigt och aktivt fält för organisationsaktörer där moderna och samarbetsvilliga organisationer
har goda möjligheter att främja medborgarnas hälsa och sociala välbefinnande. STEA har som mål
att skapa hållbara förutsättningar för aktiv medborgarverksamhet i ett samhälle och en
verksamhetsmiljö i ständig förändring.
Understöd för allmännyttig verksamhet som främjar
hälsa och social välfärd
STEA:s understöd tilldelas allmännyttiga
sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet inom
social- och hälsovårdsbranschen för verksamhet som
främjar hälsa och social välfärd.
Understöd beviljas inte för finansiering av lagstadgade
offentliga tjänster eller serviceverksamhet på
marknadsvillkor.
Riktlinjerna för understödet fastställs i
statsunderstödslagen (688/2001) samt i statsrådets
förordning om beviljande av understöd till allmännyttiga
sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa
och social välfärd (förordningen om statsunderstöd
1552/2016) som hör till den ifrågavarande lagens tillämpningsområde. I förordningen föreskrivs
noggrannare om beviljande, utbetalning och användning av understödet
Dessutom ges vägledning för en korrekt användning av understöden i understödsbeslutets
ändamålstext och i eventuella tillhörande villkor och begränsningar samt de bifogade allmänna
villkoren som är specifika för understödsformen.
Vid beredningen av understödsförslagen åt social- och hälsovårdsministeriet beaktar STEA ovan
nämnda kriterier från fall till fall för att bedöma ansökningarna för varje understödsobjekt separat.
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Enligt en preliminär uppskattning anslås STEA-understöd till en omfattning av cirka 370 miljoner
euro år 2019 för organisationsverksamhet som främjar hälsa och socialt välbefinnande. För år
2018 uppskattas understödsförslagen uppgå till cirka 355 miljoner euro.
Social- och hälsovårdsministeriet fattar understödsbeslut för ett år i taget och även de understöd
som angetts i de riktgivande understödsplanerna ska ansökas separat varje år.
Utöver ovan nämnda understöd, som beviljas under januari–februari, inleder social- och
hälsovårdsministeriet en särskild ansökan som avslutas den 3 april 2018. I den särskilda ansökan
kan föreningar ansöka om STEA-understöd som gäller separat definierade teman. Dessutom
inleds på prov en ansökan för ringa understöd för att göra det möjligt att dela ut små understöd till
föreningar som inte får motsvarande bidrag från någon centralorganisation.
År 2018 inleds tre understödsprogram: Platsen är ledig II som främjar sysselsättning av ungdomar
och personer med partiell arbetsförmåga, Värdefull som minskar ojämlikheten samt Grepp om livet
som stödjer äldre som bor kvar hemma. Programmen genomförs åren 2018–2021 och den
sammanlagda understödssumman år 2018 uppgår till cirka 8 miljoner. Cirka 60 miljoner euro
reserveras för programmets finansiering under hela projektperioden. Ansökan om små understöd
testas för första gången och ansökningens funktionalitet utvärderas. För 2018 har sammanlagt
500 000 euro reserverats för de små understöden.
Övervaknings- och bedömningsinformation stöder allokeringen av understöd.
STEA övervakar användningen av
understöden. Årsredovisningarna för
användningen av understöd ska
skickas till STEA genom e-tjänsten
före utgången av den sista maj.
Kontrollbesök utförs planenligt så att
de objekt som granskas väljs ut på
basis av årsredovisning, genom
slumpmässigt urval eller utifrån
omfattningen av understödstagarens
beviljade understöd. STEA informerar
separat de organisationer som
kontrollbesöken gäller.
STEA samlar in uppföljningsuppgifter
om den understödda verksamhetens
resultat genom en utredning om
resultat och effekter (URE),
mellanrapporter och en slutrapport.
De organisationer som beviljats allmänt understöd 2017 ska skicka en utredning om resultat och
effekter (URE) till STEA före den 3 april 2018. En rapporteringsskyldig organisation mottar
rapporteringsuppgiften direkt via STEA:s e-tjänst.
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För riktade verksamhetsunderstöd sker rapporteringen våren 2019 så att rapporteringen omfattar
åren 2017 och 2018.
Organisationerna rapporterar om projektens (C-understöd) resultat och effekter genom
mellanrapporter, som ska skickas till STEA under projektets tredje verksamma år. År 2018 är det
sista inlämningsdatumet för rapporterna den 3.4.2018.
Mellanrapporterna berör projektets två första/föregående verksamhetsår. Projektet ska också
skicka en slutrapport till STEA över projektets sista/senaste verksamhetsår. Organisationen får
blanketten för slutrapporten automatiskt via e-tjänsten efter att projektets mellanrapport har
godkänts.
För projekt som högst sträcker sig över två år behöver enbart en slutrapport göras. Om
organisationen ansöker om fortsatt finansiering av ett tvåårigt projekt ska slutrapporten skickas
senast i samband med att den fortsatta ansökan lämnas in.
Vägledning ges för användning och rapportering av understöden
På STEA:s webbplats finns de anvisningar och guider som behövs för ansökan, användning och
rapportering av understöden. Information om understöden meddelas i nyhetsbrevet samt på
Twitter och Facebook. STEA:s personal erbjuder också personlig vägledning åt organisationer.
STEA ordnar utbildningar runtom i Finland. Man kan få handledning i hur man ansöker om
understöd vid STEA:s Haku päällä-evenemang i februari. För organisationer som för första gången
får understöd ordnas en egen utbildning i maj.
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Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
I riktlinjerna för understödsverksamheten lyfts fem viktiga faktorer fram som stärker
medborgarverksamhet och skapar dess förutsättningar i en föränderlig verksamhetsmiljö.
Det viktigaste är att hjälpa människor
När verksamhetsmiljön förändras lönar det sig att hålla i minnet för vem organisationen skapar
möjligheter att agera och delta, vems rättigheter man övervakar och för vilka frågor man arbetar.
Människors behov och utgångspunkter är central information. Man ska också beakta hur tillgänglig
verksamheten är och hur man når nya aktörer. Det lönar sig att dra nytta av deltagarnas egen
erfarenhet. Erfarenhetsexperter kan ha en gedigen förståelse för vad människor i olika
livssituationer behöver och vad som hjälper dem.
Att förnya sig är nödvändigt
STEA stöder och uppmuntrar organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen att aktivt
utveckla sin verksamhet så att den motsvarar de ständiga samhällsförändringarna och individernas
föränderliga behov. Att utveckla verksamheten och testa nya innovativa idéer är viktigt också vad
gäller redan aktiva projekt och pågående verksamhet. Genom försök kan man hitta ännu mer
ändamålsenliga lösningar. Förändringsbehoven och nödvändiga preciseringar för pågående
understödsobjekt ska lämnas in före utgången av september i ansökan om fortsatt stöd.
Dessutom ska bidragssökande fästa uppmärksamhet vid:
•
•
•
•
•
•

att följa upp verksamhetsmiljön samt aktivt identifiera ändringsbehov
och möjligheter till förändring,
att identifiera människors situationer och behov samt definiera målgruppen,
att involvera målgruppen i planeringen och genomförandet av verksamheten,
att verksamheten är målinriktad och att sätta upp realistiska mål för den verksamhet för vilken
understöd söks,
en utvärderande och utvecklande arbetsmetod och
samarbete med andra allmännyttiga organisationer samt med den offentliga respektive privata
sektorn.

Ekonomisk effektivitet och utnyttjande av andra finansieringskällor
Ekonomisk användning av resurser samt verksamhetens transparens är grundläggande
förutsättningar för beviljande av understöd. STEA uppmuntrar dem som ansöker om understöd att
också utnyttja andra än offentliga finansieringskällor och utveckla sin egen kapitalanskaffning för
att ha bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet.
Om man ämnar utnyttja flera finansieringskällor för samma verksamhet eller projekt, lönar det sig
att noggrant utreda de olika finansiärernas understödsvillkor. Statsunderstödet får inte tillsammans
med andra offentliga understöd överstiga det i Europeiska gemenskapen eller Finlands lagstiftning
föreskrivna maximibeloppet av statsunderstöd eller annat offentligt stöd.
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Bestående resultat genom samarbete mellan organisationer och kommuner
STEA understryker betydelsen av samarbete mellan organisationer och kommuner. Välfärd
uppstår inte enbart genom tjänster, utan också genom människors delaktighet och känslan av att
höra till och att ha kontroll över sitt eget liv. Genom samarbete säkerställer man att människor får
stöd i de olika situationer som de som kunder möter i fråga om social- och hälsovårdstjänster.
Samarbete bidrar också till att förankra organisationsarbetet i den offentliga verksamhetens
strukturer.
I planeringsskedet för verksamheten ska man begrunda vilka verksamhetsformer som redan finns
att tillgå och vilket mervärde organisationens arbete tillför. Det lönar sig inte att bedriva exakt
samma verksamhet, men genom samarbete kan man få till stånd något mer effektivt.
Erfarenhetsexperters förståelse av människors livssituationer kan bidra till utvecklingen av de
offentliga tjänsterna.
Social- och hälsovårdens servicestruktur förnyas. Organisationer gör gott i att förbereda sig på den
nya situationen. Det lönar sig att skapa nätverk och skaffa samarbetspartner både på kommunal
och på landskapsnivå. Då kan organisationer bidra till hälsofrämjande verksamhet och stödja
hjälpbehövande.
Tillräckligt samarbete med andra organisationer är viktigt. Samarbetet kan betyda olika former av
nätverk, projektsamarbete och att kunder hänvisas vidare. Man kan i samarbete fundera på hur
man befrämjar medborgaraktivitet i kommunen eller landskapet och vilka möjligheter
organisationerna har att stödja kommuninvånarna.
Uppgifter om verksamhetsmiljön en motivering för behovet av verksamheten
Man bör aktivt följa med förändringar i verksamhetsmiljön och reagera på dem. Kännedom om
verksamhetsmiljön och en detaljerad beskrivning av den i ansökan om understöd bidrar till att
motivera behovet av verksamheten. Man bör utreda vad som redan har gjorts och vilka
verksamheter som kunde kombineras. Befintliga verksamhetsmodeller kan användas och
vidareutvecklas för den egna målgruppen.

Ansökan om understöd; allokering och tyngdpunkter
2019
Understödsslag
Hos STEA kan tre olika typer av understöd sökas: verksamhetsunderstöd (A),
investeringsunderstöd (B) och projektunderstöd (C).
Verksamhetsunderstöden (A) delas in i allmänna understöd (Ay) och riktade
verksamhetsunderstöd (Ak). Allmänt understöd kan beviljas organisationer som redan har
etablerad verksamhet för att täcka de administrativa kostnaderna för den allmännyttiga
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verksamheten. Med det allmänna understödet ska även täckas alla allmänna kostnader för den
verksamhet och de projekt för vilka STEA-understöd beviljats.
Riktade verksamhetsunderstöd (Ak) beviljas för att täcka utgifterna för en verksamhet som avskilts
från organisationens allmänna verksamhet. Riktat verksamhetsunderstöd däremot kan beviljas för
en viss del av verksamheten, till exempel för organisationens rådgivnings- och
utbildningsverksamhet, forsknings- och utvecklingsverksamhet, internationella verksamhet,
samarbetsstrukturer eller för att förstärka volontärverksamheten i lokala föreningar.
Investeringsunderstöd (B) beviljas för anskaffning av stödbostäder för specialgrupper och
anläggningstillgångar, såsom ICT-utrustning och annan utrustning, samt för ombyggnad och
anskaffning av lokaler.
Projektunderstöd (C) beviljas för utvecklings- och startprojekt och andra projekt vars syfte och
varaktighet är av begränsad omfattning. Projektunderstöd är det understödsslag som
rekommenderas för organisationer som inte tidigare fått understöd.

Målområden
STEA-understöden delas in i sex målområden. Varje målområde har olika tyngdpunkter och
innehåll.
•
•
•
•
•
•

Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar och grundläggande finansiering
Främjande av hälsa och funktionsförmåga
Att stödja boende för specialgrupper
Främjande av gemenskapsanda och möjligheter till deltagande
Stärkande av delaktighet i arbetslivet
Krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen

Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar och
grundläggande finansiering
Understöden för målområdena har som mål att skapa hållbara förutsättningar
för en aktiv medborgarorganisationsverksamhet. Med understöden
upprätthålls bland annat organisationsverksamhetens administration och
lokaler, finansieras kommunikationen, bedrivs intressebevakning,
utvecklings-, forsknings- och utbildningsverksamhet samt
medlemsorganisationernas verksamhet.
Utbildningsverksamhet och forskning som genomförs med STEA-understöd
ska främja hälsa och socialt välbefinnande. Den ska vara till nytta för
organisationsverksamhetens målsättningar, stödja utvecklingen av verksamheten samt främja de
människors välfärd som deltar i organisationsverksamheten.
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När nya understöd föreslås lägger STEA särskild vikt vid verksamheter där
•

man utvecklar verksamheten och prövar något nytt. Man kan också utföra utvecklingsarbete
som en del av den grundläggande verksamheten.

•

man utvecklar och skapar organisationsverksamhet av nytt slag, där digitaliseringens
möjligheter utnyttjas.

•

man beaktar kvaliteten på organisationens verksamhet och dess förmåga att reagera på
förändringar: hur organisationerna exempelvis kan använda digitala kanaler i den egna
kommunikationen eller utveckla den egna organisationen så att den i så hög grad som möjligt
motsvarar målgruppens behov.

Främjande av hälsa och funktionsförmåga
STEA riktar understöd till sådan verksamhet och sådana projekt som
främjar hälsa, funktionsförmåga och människors möjlighet till självständigt
liv. Hälsa kan främjas till exempel genom att förbättra människors
livsvanor och omständigheter och genom att förebygga sjukdom och
funktionsnedsättning. Funktionsförmågan kan främjas genom att stöda
människors förmåga att klara vardagen och orka.
När man planerar verksamheten är det viktigt att beakta även människor
som har svårigheter att få stöd för sina funktionsnedsättningar eller som
inte själv kan söka hjälp. Genom tillräckligt tidigt stöd kan man också förebygga att problem hopar
sig.
När nya understöd föreslås lägger STEA särskild vikt vid verksamheter där
•

olika slags teknologier utnyttjas för att främja funktionsförmågan. Organisationer främjar också
utveckling, ibruktagande och utvärdering av olika elektroniska appar som främjar hälsa och
välbefinnande. Organisationer kan hjälpa människor att ta nya teknologier i bruk och få nytta av
dem. När man utvecklar teknologi ska man alltid beakta hur tillgänglig tjänsten är.

•

hjälp, stöd och funktionsfrämjande aktiviteter förs dit människor är. Tyngdpunkten ligger vid
projekt som tar sig ut bland människor för att ge dem stöd när de inte själva förmår att aktivt
söka hjälp.

•

tidigt stöd i olika aktiviteter betonas.

•

välbefinnande- och hälsoklyftorna minskas genom att människor i svåra livssituationer själva
aktivt deltar redan i idéskedet.
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Att stödja boende för specialgrupper
STEA har som mål att främja möjligheter och färdigheter till boende bland
specialgrupper samt minska bostadslöshet. Alla understöd kring boende
allokeras i fortsättningen till att främja boende för specialgrupper.
Med specialgrupper avses:
•

bostadslösa och långtidsbostadslösa

•

personer med bristfälliga boendefärdigheter, till exempel
- personer med intellektuell funktionsnedsättning
- gravt handikappade personer
- rehabiliteringsklienter inom mentalvården
- rehabiliteringsklienter inom rusmedelsvården
- ungdomar som behöver särskilt stöd (t.ex. ungdomar med betalningsanmärkningar,
ungdomar som blivit föräldrar i tonåren, ungdomar med missbruksproblem, samt
ungdomar med beteendestörningar eller vars rätt till eftervård har upphört)

•

personer som på grund av sjukdom eller skada behöver en tillgänglig bostad

•

fångar som friges och deras familjer

•

överskuldsatta.

STEA har förbundit sig till att verkställa det nationella bostadslöshetsprogrammet vad gäller
finansieringen av organisationerna, och STEA föreslår därmed enbart understöd till verksamhet
som främjar ovan nämnda gruppers boende.
STEA uppmuntrar även organisationer att utnyttja volontärarbete, kamratstöd och
erfarenhetsexpertis vad gäller specialgruppernas boendearrangemang. Genom evenemang eller
olika möten som arrangeras i bostadsmiljön kan man skapa förutsättningar för självständigt
boende.
När nya understöd föreslås lägger STEA särskild vikt vid verksamheter där
•

nya former av uppsökande verksamhet, som uppstått i samverkan med olika specialgrupper,
vidareutvecklas. Dessa former av uppsökande verksamhet stärker livskompetensen genom att
stödja självständigt boende och lindra ensamheten.

Under den period när riktlinjerna dras upp flyttar STEA fokuset för understöd från
investeringsunderstöd till verksamhetsunderstöd.
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Främjande av gemenskapsanda och möjligheter till deltagande
STEA-understöd riktas till verksamheter och utvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för
möten mellan människor, ökad delaktighet och stärkande av sociala
färdigheter.
När nya understöd föreslås lägger STEA särskild vikt vid
verksamheter där
•

man fäster uppmärksamhet vid verksamhetens tillgänglighet.
Verksamheten kan även integreras i sådana miljöer och lokaler där
människor också i övrigt utför ärenden eller tillbringar tid. Aktiviteterna
kan vara mobila eller så kan de kombineras till exempel med offentliga
tjänster i samma lokaler.

•

man ordnar verksamhet även utanför tjänstetid: till exempel på kvällstid, under natten eller på
helger.

•

de som tillhör specialgrupper kan ha hobbyer och delta i verksamheten tillsammans med
andra.

•

man genomför nya former av deltagande och sätt att få frivilliga och kamratstödspersoner med
i verksamheten.

Stärkande av delaktighet i arbetslivet
STEA-understöd tilldelas sådan verksamhet och sådana projekt som har som
mål att stärka människors arbetslivsfärdigheter. Understöden tilldelas grupper
som har svårigheter att sysselsätta sig på den öppna arbetsmarknaden. I
verksamheten som understöds ingår ofta också stöd för livshantering.
Sysselsättning och därmed anknutna stödåtgärder ankommer på arbets- och
näringsministeriets förvaltningsområde. Det är inte möjligt att använda STEAunderstöden för att betala ut arbetsverksamhets-, arbetsandels- eller
flitpenning till personer som deltar i organisationsverksamheten. Verksamhet
som genomförs med STEA-understöd kan inte ingå i sysselsättningspolitiska
åtgärder och STEA-understöd får inte användas för kommuners lagstadgade uppgifter, såsom
arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte.
När nya understöd föreslås lägger STEA särskild vikt vid verksamheter där
•

man stöder invandrare att utbilda sig och få arbete i den nya livsmiljön. För aktiviteter och
projekt ska man beakta det offentliga servicesystemet och befintlig lagstiftning samt stödet
för målgruppen vid övergången från en åtgärd till en annan. På så sätt kan man främja och
bevara målgruppens aktivitet och förebygga att de kunskaper och färdigheter som man
redan tillägnat sig (t.ex. språkkunskaper eller färdigheter att söka arbete) inte faller i
glömska. Människor med invandrarbakgrund kan bidra med värdefull kunskap åt
organisationen.
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•

man främjar inträdet i arbetslivet för personer med särskilda sysselsättningssvårigheter på
grund av sjukdom, skada, långvarig arbetslöshet eller andra orsaker.

Krishjälp och främjande av säkerhet i vardagen
STEA-understöden tilldelas olika aktiviteter och projekt som syftar till att
hjälpa och stödja människor i olika krissituationer. Dessutom förebyggs
uppkomsten av problem som hotar säkerheten i vardagen. Målområdet
omfattar även organisationsverksamhet som räknas som frivillig
räddningstjänst samt anknytande utbildning av frivilliga.
När nya understöd föreslås lägger STEA särskild vikt vid verksamheter där
•

man inför alla livets krissituationer stöder samarbete mellan myndigheter och organisationer för
att effektivisera servicerådgivningen.

•

man utvecklar organisationsbaserat arbete för att hjälpa offer för misshandel och sexuellt våld
och för att förebygga våld och sexuellt ofredande. En av målgrupperna är de som behandlats
illa i barnskyddets vård utom hemmet eller på andra anstalter.

•

man hjälper personer som drabbats av mobbning och erbjuder medel för att komma över
mobbningen. Mobbning kan förekomma i olika miljöer, såsom i skolor, på arbetsplatser eller på
internet.

•

man söker sätt att minska hatpropaganda.

Särskild ansökan för understödsprogrammen och de
små organisationsunderstöden
Social- och hälsovårdsministeriet och STEA öppnar under februari–mars 2018 en särskild ansökan
om understöd. Under den särskilda ansökan kan organisationer ansöka om riktad
verksamhetsunderstöd för små organisationsunderstöd och projektunderstöd till tre nya
understödsprogram som bedrivs åren 2018–2021.
Vid bedömningen av ansökningarna beaktar STEA de allmänna bedömningskriterierna för
ansökningar samt hur väl projektet lämpar sig för programmets tema.
Ansökan till understödsprogrammen och om understöd för lokal föreningsverksamhet avslutas den
3 april 2018. Understöden ansöks via STEA:s e-tjänst.
STEA lägger fram förslag om projekt som ska väljas ut till programmet till social- och
hälsovårdsministeriet. Verksamheten för projekt som väljs till programmet kan inledas omedelbart
efter att social- och hälsovårdsministeriet gett sitt beslut om understöd sommaren 2018.
Dessutom understöds tre Finland 100-program som social- och hälsovårdsministeriet inlett i den
särskilda ansökan under jubileumsåret 2017. Utrustad för livet, Fungera i arbetslivet och
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Organisation 2.0 – med i förändringen. Inga nya projekt tas längre med i social- och
hälsovårdsministeriets Finland 100-understödsprogram, men deltagande projekt kan ansöka om
fortsatt stöd i september. Fortsatt understöd ansöks även för pågående temafinansieringshelheter
kring samarbete mellan kommuner och organisationer, ensamhet och utsatthet
Understödsprogram till vilka nya projekt tas:

Platsen är ledig II – understödsprogram för sysselsättning av ungdomar
och personer med partiell arbetsförmåga
På basis av de goda erfarenheterna av understödsprogrammet Platsen är ledig – unga in i
arbetslivet, som genomfördes 2014–2017, inleds nu Platsen är ledig II. Till målgruppen hör unga
under 30 år utan arbetserfarenheten samt alla i arbetsför ålder som på grund av skada, sjukdom,
långvarig arbetslöshet eller någon annan orsak har svårt att få arbete på den öppna
arbetsmarknaden. I programmet Platsen är ledig II kan organisationer inom social- och
hälsovårdssektorn ansöka om understöd för att anställa en eller flera medarbetare för
organisationens allmännyttiga arbetsuppgifter. Ansökande organisationer ska ha erfarenhet av att
samverka med den målgrupp som personen som ska anställas företräder. Förutom för
lönekostnader kan organisationer även ansöka om understöd för mentorskap av en anställd.
Cirka etthundra understödsobjekt och ett separat koordineringsprojekt väljs årligen ut till
programmet Platsen är ledig II. Koordineringsprojektet har som uppgift att främja
samhällspositionen för personer med särskilda sysselsättningssvårigheter genom
intressebevakning och kommunikativa åtgärder. Koordineringsprojektet ska även erbjuda stöd åt
projekt som deltar i understödsprogrammet.

Värdefull – understödsprogram för att minska ojämlikheten
Genom organsationsbaserad verksamhet stöder programmet Värdefull människor som lever i
utsatta och svåra livssituationer eller som upplevt abrupta livsförändringar samt deras familjer.
Programmet stärker delaktigheten och människors möjligheter att utgöra en del av samhället också
under olika livsförändringar eller brytningsskeden. Till exempel när någon blir plötsligt sjuk, skadad
eller arbetslös kan invanda livsmönster omvälvas.
Genom organisationsbaserad verksamhet kan man till exempel stärka stödnätverk, hjälpa någon
att identifiera sina egna resurser eller ordna fadderverksamhet. Stödet kan exempelvis innebära att
man finns där för någon eller erbjuder konkret stöd för vardagen. Samarbete med servicesystemet
kan vara centralt i uppbyggandet av servicekedjor. I verksamheten kan man även utnyttja
erfarenhetsexpertis.
Cirka 20–25 projekt och ett koordineringsprojekt väljs ut till programmet på basis av de inlämnade
ansökningarna. Koordineringsprojektet hjälper till med intern nätverksbildning och interaktion, och
rapporterar om programmets verksamhet, resultat och effekter till intressentgrupperna.
Koordineringsprojektet stöder de enskilda projekten genom rådgivning, handledning och
utbildningar.
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Grepp om livet – understödsprogram för livskompetens för äldre
Programmet ger stöd åt äldre personer som bor hemma och ökar deras delaktighet. En särskild
målgrupp i programmet utgör de som befinner sig i svåra livssituationer till exempel på grund av
sjukdom eller ekonomiska trångmål.
Programmet gör äldre delaktiga i att hjälpa sig själva och andra. I programmets projekt kan man
stärka självständigt boende och gemenskap. Med projekten kan man stödja självständigt boende
och gemenskap, starta till exempel motionsverksamhet i bostadsaktiebolags gemensamma lokaler
eller inom bostadsområden. Genom att stärka det sociala kontaktnätet kan man lindra ensamheten
och otryggheten. Projekt i programmet kan också bedriva uppsökande arbete, skapa servicekedjor
eller skräddarsydda boendelösningar.
Cirka 20–25 projekt och ett koordineringsprojekt väljs ut till programmet på basis av de inlämnade
ansökningarna. Koordineringsprojektet hjälper till med intern nätverksbildning och interaktion samt
rapporterar om programmets verksamhet, resultat och effekter till intressentgrupperna.
Koordineringsprojektet stöder de enskilda projekten genom rådgivning, handledning och
utbildningar.

Små organisationsunderstöd
De små organisationsunderstöden är avsedda för små regionala, lokala eller riksomfattande
organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen som inte får motsvarande understöd via
någon centralorganisation eller något centralförbund.
De små organisationsunderstöden ersätter inte de befintliga medlemsorganisationsunderstöd som
söks via centralorganisationerna, utan utökar den grupp som kan få understöd.
Ansökan om små organisationsunderstöd prövas i samband med den särskilda utdelningen 2018.
Sammanlagt 500 000 euro har reserverats för ändamålet.
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