Nuorten vammaisten tukisäätiö jakaa apurahoja ja
stipendejä pohjoissuomalaisille liikuntavammaisille
lapsille ja nuorille

www.nuortenvammaistentuki.ﬁ
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NÄE vahvuudet

Rajoitteet voi voittaa

yhdessä voimme auttaa enemmän!
Niukkojen taloudellisten resurssien Suomessa kolmannen sektorin tuen merkitys kasvaa. Toivomme lisääntyvää yhteistyötä
terveydenhuollon ja vammaispalvelun ammaGlaisten kanssa, joAa voimme osaltamme auAaa liikuntavammaisia lapsia ja nuoria en=stä enemmän ja paremmin.

Harrastukset ja kaverisuhteet ovat tärkeitä lasten ja nuorten kehitykseLLE
Vammaisille niiden saavu8aminen on usein sekä vaikeampaa e8ä kalliimpaa kuin terveille. Yhteiskuntamme huoleh=i terveydenhuoltolain ja vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella myönneAävistä apuvälineistä, muAa esim. harrastusvälineisiin ja harrastustoimintaan tuen saaminen vaihtelee kunniAain. Osa kustannuksista jää siten vammaisen lapsen / nuoren perheen makseAavaksi.

MIHIN TARKOITUKSIIN AVUSTUSTA VOI HAKEA?
Nuorten vammaisten tukisää2öltä voi hakea avustusta sellaiseen toimintaan,
opiskeluun tai apuvälineisiin, joihin julkisen sektorin avustuksia ei myönnetä.
Tukea voidaan myöntää myös kilpailu- ja ryhmämatkoihin.
Sää=ö tukee myös Pohjois-Suomessa tehtävää vammaistutkimusta. Apurahaa
voi saada myös tutkimukseen, joka kohdistuu vammaisuuteen tai siihen liittyvään osa-alueeseen.

APURAHAHAKEMUKSEN TEKEMINEN
Voit avata hakemuslomakkeen selaimellesi tästä.
Täytä hakemus huolellises= ja pos=ta se lomakkeessa olevaan osoiAeeseen.
Sää=ön hallitus käsiAelee hakemuksia 3 kuukauden välein.

Tukisää'ön toiminta-alue
ka2aa koko pohjoisen
Suomen.
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Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja käytettäväksi
nuorten vammaisten tukemiseen

lahjoitusmahdollisuuksia on useita
Kertalahjoitus
Yksinkertaisin tapa tukea sää=ön toimintaa on tehdä kertalahjoitus omalla tai yhteisön nimellä.
Lahjoituksesta tehdään asianmukaiset lahjoitusasiakirjat, joissa voidaan sopia muun muassa lahjoituksen käyAötarkoituksesta. Rahalahjoituksista voidaan muodostaa myös lahjoiAajansa nimeä kantava nimikkorahasto.

Testamenttilahjoitus
Yksityishenkilöt voivat tukea sää=ön toimintaa lahjoituksella tai testamen=lla. Lahjoituksesta voidaan muodostaa erikoisrahasto sää=ön sisälle.
OmaisuuAa on mahdollista testamentata yleishyödyllisille järjestöille, joiden ei tarvitse maksaa testamenGlahjoituksesta
perintöveroa. Näin koko lahjoiteAava summa kohdistuu lyhentämäAömänä lapsille ja nuorille myönneAäviin avustuksiin ja
s=pendeihin.

Merkkipäivälahjoitus
Yksityishenkilöt voivat liiAyä merkkipäivärahastoon pyytämällä ohjaamaan onniAelut lahjoituksena sää=ölle.
Lahjoitukselle voi myös määrätä haluamansa kohteen.

Yritysten lahjoitukset
Sää=ö etsii yhteistyökumppaneikseen yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten hyväksi tehtävästä vammaistyöstä. Sää=ölle tehtävät yli 850 euron suuruiset lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia yritysten tuloverotuksessa.
Sää=ö antaa lahjoiAajalle vähennystä varten tarviAavan todistuksen.

Lisätietoa lahjoituksista saat www-sivuiltamme.
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Lisätietoa säätiön toiminnasta antavat
hallituksen puheenjohtaja
Jorma Bäckman
0500 683 888
sihteeri
Marjukka Tarkiainen
029 529 4002

Postiosoite
Nuorten vammaisten tukisää=ö
Myllytullinkatu 7
90130 OULU

Käyntiosoite
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tervaväylä
Myllytullinkatu 7
90130 OULU

www.nuortenvammaistentuki.fi
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