Hakija

Toiminta, johon avustusta Tiivistetty kuvaus
haetaan

Tampereen NMKY ry

YMCA Tampere
kohtaamistoiminta

Toimintaa toteutetaan Tampereen NMKY ry:n
Kohtaamispaikkatoiminta, Digitaalinen nuorisotyö
ja Liikuntaa kotouttavasti Tampereella hankkeissa. Nuorisotakuuavustus käytetään
kehittämishankkeiden osarahoitukseen.

Kokonaistoiminnan (3
30 000
hanketta) tavoitteena on
kohdata päivittäin noin 50
nuorta. Kävijäkertoja on
noin 250 viikossa.

30 000

Tampereen seudun
Työllistämisyhdistys
Etappi ry

Yhdessä yrittäjyyteen osuuskuntavalmennus

Työttömille nuorille suunnattu
osuuskuntavalmennushanke, jossa tavoitteena
on rohkaista työttömiä nuoria tutkimaan erilaisia
väyliä itsensä työllistämisessä osa-aikaisesti tai
kokopäiväisesti osuuskuntatoiminnan kautta.

Tavoitteena löytää
35 000
osuuskuntavalmennusten
kautta 10-15
yrittäjyydestä
kiinnostunutta nuorta

30 000

Nauhan valmennusosaamista hyödynnetään
viemällä opinnollistamisen valmennus nuorille
kaupungin yksiköihin, joissa he työskentelevät.

30 suoritettua
osatutkintoa kaupungin
yksiköissä
työskentelevillä nuorilla

30 000

0

Rientolan Setlementtiin perustettava nuorten
työpaja. Työpajan erityisaloja ovat kädentaidot,
perinnejakorjausrakentaminen, kulttuuri- ja
Projekti toteuteuteaan uutena toimintamuotona
Nuorten toimintakeskus Verstaan yhteydessä. Se
mahdollistaa niiden nuorten osallistumisen, jotka
tarvitsevat vahvaa psykososiaalista tukea.
Toimintamuotoina ovat ryhmävalmennus ja
lilli d ktehdään
tt t näkyväksi
l
k
Hankkeessa

25 nuorta osallistuu
työpajatoimintaan

30 000

0

Nauha ry

Opinnollistaminen
kaupungin yksiköissä
työllistämistoiminnassa
oleville nuorille
Rientolan Setlementti ry Rientolan Setlementin
nuorten työpajatoiminta
Sopimusvuori ry

Verstaan Kipinä

YAD Youth Against
Drugs ry

Työelämätaitoja
yhdistystoiminnasta

Tampereen
Kaupunkilähetys ry

Kaapeli-yhteisövalmennus
nuorten
opiskeluvalmiuksien
vahvistajana

Määrälliset tavoitteet

Haettu (€) Esitys (€)

Projektiin tulee mukaan
29 590
vuoden aikana 40 nuorta

29 590

Kehitetään
29 000
kouluttajakoulutus,
koulutetaan
kouluttajakoulutuksessa
10 nuorta,
opinnollistetaan YAD ry:n
koulutuksia…

29 000

yhdistystoiminnassa oppimista ja toiminnan
kautta kertyviä työelämä- ja tulevaisuustaitoja.
Opintopisteytetään ja validioidaan YAD ry:ssä
yhdistyksen koulutukset, yhdistyksessä
tapahtuvaa vapaaehtoistyötä, työkokeiluja ja
kuntouttavaa työtoimintaa.
Kaapeli-yhteisövalmennusmenetelmää soveltaen
yhdessä nuoren kanssa tuetaan nuorta
vahvistamaan myönteistä käsitystä itsestään,
omista kyvyistään ja vahvuuksistaan diagnoosivapaasti.

10-16 nuorta kahdessa
erässä, yhteensä 20- 32
nuorta. Nuorten ideoimia
toimintaprojekteja on
yhteensä 4-6 kpl.

30 000

30 000

Pirkanmaan
Elokuvakeskus ry

Työpajat erityisesti
kiusauksen kohteeksi
joutuneille

Hankkeessa kerätään ryhmiä, joiden osanottajilla 3 ryhmää, kussakin
30 000
on kokemuksia kiusaamisesta, joka usein
ryhmässä 6-8 osanottajaa
aiheuttaa eri tavoin ilmeneviä psykososiaalisia
ongelmia. Yhdistämällä mielenterveystyön,
pedagogiikan ja terapiatyön ammattilaisten
osaamista elokuvakeskuksen työntekijöiden
kokemukseen voidaan auttaa nuoria eteenpäin.

30 000

Pirkanmaan
Elokuvakeskus ry

Lyhytelokuvatyöpajat

Hankkeessa kehitetään edelleen yhteistyötä
4 ryhmää, kussakin
25 000
Tampereen kaupungin Nuorten talon ja toisaalta ryhmässä 6-8 osanottajaa
Mielenterveystyön kanssa, joiden kanssa on
järjestetty elokuvatyöpajoja jo usean vuoden
ajan. Hankkeessa toteutetaan eri mittaisia
lyhytelokuvaprosesseja riippuen kohderyhmästä.

0

SiltaValmennusyhdistys ry

KIPINÄ ryhmätoiminta

Järjestetään ja testataan Kipinä-aktivointiryhmien
toiminta. Kipinä-ryhmä on kolmen viikon
intensiivijakso, jonka aikana nuorella on
mahdollisuus pysähtyä pohtimaan ja selkeyttää

10 kolmen viikon
kestoista ryhmää, n. 10
nuorta/ryhmä eli n. 100
ryhmään osallistunutta

30 000

30 000

ValoValmennusyhdistys ry

Varaventtiili

Kehitetään vertaistuen toimintamallia nuorten
osallisuuden vahvistamiseksi sekä
kannustamiseksi osallistumaan nuorille
suunnattuihin palveluihin ja tukitoimiin.
Toteutetaan Tampereen Nuorisotakuutalon
toimintaympäristössä.

Koulutetaan 15
vertaisohjaajaa ja
tavoitetaan 300
kohderyhmään kuuluvaa
nuorta järjestettävän
toiminnan kautta

27 000

0

325 590

208 590

Yhteensä

