Haettavana tukea kotoutumisen edistämiseen seuratoiminnassa vuosille 2018-2020

Suomen Palloliitto käynnistää yhteistyössä Walter ry:n ja Opetushallituksen kanssa kaksivuotisen seurakehityshankkeen,
jonka tavoitteena on:

1) vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia seuratoiminnan avulla
2) lisätä vuorovaikutusta maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä kohtaamisten ja koulutusten avulla
3) vahvistaa kantaväestön seuratoimijoiden osaamista monikulttuurisessa toimintaympäristössä
4) vahvistaa maahanmuuttajien aktiivista kansalaisuutta sekä edistää eri väestöryhmien välisiä suhteita
5) vahvistaa maahanmuuttajien osaamista koulutuksen ja erilaisten seuratoiminnan tehtävien avulla
Seurakehityshanke keskittyy monikulttuurisessa toimintaympäristössä toimivien jalkapallo- ja futsalseurojen jo olemassa
olevassa toiminnassa ilmenneiden haasteiden ratkaisemiseen ja seuratoiminnan laadun vahvistamiseen. Hankkeessa
keskitytään tukihenkilötoiminnan (”kulttuuritulkki”) käynnistämiseen, matalan kynnyksen toiminnan laaduntamiseen sekä
monikulttuurisessa toimintaympäristössä jo toimivien seurojen koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.
Seurakehityshanke toteutetaan syyskuun 2018 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana. Hankkeesta on mahdollista saada
1) taloudellista tukea (10 000-20 000 euroa/seura) hankeajaksi (-30.6.2020 saakka)
2) seurojen osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen liittyvää asiantuntijatukea (SPL, Walter, muut asiantuntijat)
3) seurakohtaisesti räätälöityä tukea sekä hankehaun (syys-lokakuu 2018) että hankkeen toteutuksen (syksy 2018syksy 2020) aikana
Hankkeen tavoitteena on käynnistää kulttuuritulkkitoiminta siihen valituissa seuroissa ja siten lisätä sekä seurojen että
monikulttuurisen taustan omaavien perheiden osaamista seuratoiminnasta ja siten ennaltaehkäistä kulttuurieroista tai
tiedon ja osaamisen puutteesta johtuvaa syrjäytymistä suomalaisesta seuratoiminnasta. Hankkeen aikana rakennetaan
yhdessä seurojen kanssa myös toimivia käytänteitä viranomaisyhteistyöhön sekä laaditaan tietopankki
maahanmuuttajataustaisten ja vähävaraisten perheiden harrastuskustannusten tukilähteistä ja -käytänteistä.
Seurakehityshankkeen lopulliset tavoitteet ja sisältö rakennetaan yhdessä seurojen kanssa syksyn 2018 aikana.
Hankkeen tuloksia ja hyviä käytänteitä levitetään kaikkien seurojen monikulttuurisen toiminnan tueksi sekä hankkeen
aikana että sen päätyttyä kesästä 2020 alkaen.
Hakuprosessi ja keskeiset hakukriteerit:
1.

vaihe: seuran alustava hankehakemus -pe 28.9. klo 24.00 mennessä (timo.huttunen@palloliitto.fi)
•

2.

seuran vapaamuotoinen (max. 4 sivua) hakemus, josta ilmenee ainakin kuvaus seuran
monikulttuurisesta työstä ja toimintaympäristöstä, näihin liittyvistä haasteista, seuran tällä hetkellä
järjestämästä matalan kynnyksen toiminnasta, seuran organisaatiosta sekä perustiedot hankkeen
vastuuhenkilöstä seurassa (nimi, rooli, yhteystiedot ja oma kokemus monikulttuurisesta toiminnasta)

vaihe: seuran varsinainen hankehakemus lokakuussa 2018 (hakuohje täsmennetään toiseen vaiheeseen
valituille seuroille lokakuun alussa)
•

seurakohtaisen hankesparrauksen (SPL ry ja Walter ry) avulla täsmennetty hankesuunnitelma, joka
sisältää haun 1. vaiheessa jätetyn hakemuksen perustietojen lisäksi seuran konkreettiset
hanketavoitteet mittareineen, suunnitelman siitä, miten toiminta jatkuu seurassa hankeajan (6/2020)
jälkeen sekä seuran johtokunnan/hallituksen päätöksen hankkeeseen sitoutumisesta

•

hankkeen toimintoihin liittyvät sisällöt ja toiminnot sekä monikulttuurinen kehitystyö Palloliitossa

Lisätietoja:
o
•

Palloliiton monikulttuurinen asiantuntija Maurizio Pratesi: maurizio.pratesi@palloliitto.fi

seurakehityshankkeen toteutus ja hankehallintoon liittyvät asiat
o

Palloliiton seurapalvelujohtaja/apulaispääsihteeri Timo Huttunen: timo.huttunen@palloliitto.fi

Lue lisää Palloliiton monikulttuurisesta kehitystyöstä:
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/monikulttuurinen-kehitystyo
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