Mahis-tuen hakulomake
*1. Mahis-projektin nimi
- Mahis-projektin nimi
*2. Mahis-ohjaajan tiedot
- Etunimi
- Sukunimi
- Ammatti/toimenkuva
- Sähköposti
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Puhelinnumero
- Tilinumero (IBAN) *Tämä täsmällisessä IBAN-muodossa
- Tilin haltija
- Viitenumero / viesti maksun saajalle
3. Taustaorganisaation tiedot *Jätä tämä tyhjäksi, jos sinulla ei ole taustatahoa
- Taustataho/organisaatio
- Osoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
*4. Haettava Mahis-tukisumma
- Haettavan tuen määrä *Ilmoita määrä numeroina

5. Projektin perustiedot
*- Nuorten kokonaismäärä *Ilmoita määrä numeroina
*- 13 - 17 -vuotiaiden määrä *Ilmoita määrä numeroina
*- Tyttöjen määrä *Ilmoita määrä numeroina
*- Poikien määrä *Ilmoita määrä numeroina
*- Muiden määrä *Ilmoita määrä numeroina
*- Ryhmän paikkakunta
*- Miten ryhmä on koottu? *Kerro, miten Mahis-ryhmä on muodostunut eli miten nuoret ovat löytyneet ja keiden
kanssa ryhmä mahdollisesti on koottu
*- Projektin tyyppi *Valitse toimintaanne sopivin vaihtoehto [TÄSSÄ MONIVALINTA: Matka, Leiri, Kerho,

Tapahtuma, Teatteri, Bändi, Harrastuksiin tutustuminen, Muu]
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*- Mitä projektin aikana on tarkoitus tehdä? *Kuvaa tähän projektin idea ja asiat, jotka projektin aikana tulevat
tapahtumaan

*- Miten nuoret osallistuvat projektin suunnitteluun ja toteutukseen? *Kerro konkreettisesti, minkälaisia asioita
nuoret itse projektin eri vaiheissa tekevät

- Onko ryhmässä muita ohjaajia Mahis-ohjaajan lisäksi? *Avaa tähän muiden aikuisten rooli ja mahdollinen
taustaorganisaatio
*- Mitkä tahot ovat tukemassa ryhmän toimintaa?
- Kyseessä on jatkoprojekti. *Rastita kyllä, jos haet tukea jatkoprojektille. Sen jälkeen avautuvat lomakkeeseen alla
olevat kaksi kysymystä:

- Edellisen projektin nimi
- Mikä innosti ryhmänne jatkoprojektin suunnitteluun?

*6. Projektin aikataulu
- Projektin aikataulusuunnitelma *Kirjaa tähän koko projektin aikataulu päivä-, viikko- tai kuukausitasolla eli, mitä
ja milloin on suunniteltu tapahtuvan koko projektin aikana

*7. Projektin budjetti *Budjettierittelyn voi kirjoittaa alla oleviin kenttiin tai lähettää erillisenä liitteenä kohdasta
”Lisää liite”

- Projektin tulot eriteltyinä *Kirjaa tähän Mahis-tuki ja mahdolliset muut tulot
- Projektin menot eriteltyinä *Erittele tähän kaikki projektin kulukohdat ja niihin käytettävä summa (esim. Matkat
100e, ruokailut 150e, materiaalit 200e). Tarkista, että budjetin kulut vastaavat suunniteltua toimintaa.

8. Nuorten elämäntilanne
*- Miten ryhmäsi nuorten haavoittuva elämäntilanne ilmenee? [MONIVALINTA: Päihteiden käyttö,
Oppimisvaikeudet, Vuorovaikutusongelmat, Mielenterveysongelmat, ADHD, asperger tai vastaava,
Yksinäisyys, Kiusaaminen, Ongelmat perheessä, Väkivaltainen käytös, Itsetuhoisuus, Muu] *Valitse valikosta
sinuun ryhmääsi sopivat kohdat. Jos valitset kohdan ”Muu”, vastaa täydentävästi seuraavaan kysymykseen:

- Millä muulla tavoin vaikeudet ilmenevät?

*- Minkälaisia vaikutuksia projektilla oletetaan olevan nuorten elämään? *Kerro tähän mahdollisimman hyvin,
mitä Mahis-ryhmäsi toiminnalla tavoitellaan eli minkälaisia muutoksia nuorten elämässä halutaan aikaansaada
- Nuorten omat perustelut Mahis-ryhmän tärkeydelle *Kirjaa tähän nuorten oma kuvaus siitä, miksi Mahisryhmän toiminta on heille tärkeää.

*9. Tiedottaminen
- Ryhmämme toiminnasta __saa / __ei saa kertoa Nuorten Akatemian viestinnässä. *Nuorten Akatemia
haluaa tuoda Mahis-ryhmien toimintaa julkisuuteen positiivisessa valossa. Kaikki julkaistavaksi tarkoitetut jutut
lähetetään ennen julkaisua ohjaajan hyväksyttäväksi. Ryhmien toiminnasta viestitään niin, ettei nuoria voi tunnistaa,
ellei ohjaajan kanssa erikseen sovita muunlaisesta viestinnästä.
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*10. Suosittelija *Nuorten Akatemia on tarvittaessa yhteydessä suosittelijaan
- Suosittelijan nimi
- Suosittelijan ammatti/titteli ja taustataho
- Suosittelijan puhelinnumero
- Suosittelijan sähköposti
*11. Päiväys ja allekirjoitus
- Aika ja paikka *merkitse tähän päiväys, allekirjoitus tulee tulostettuun lomakkeeseen

Allekirjoita tulostettu lomake ja lähetä se Nuorten Akatemiaan osoitteella:
NUORTEN AKATEMIA
MAHIS
TOINEN LINJA 17
00530 HELSINKI
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