Mahdollistamon periaatteet
•
•
•
•
•

Mahdollistamon tavoitteena on käynnistää Lahdessa uutta toimintaa toteuttamalla nuorten
unelmia
Mahdollistamon toiminta keskittyy aktivoimaan nuoria toteuttamaan ideoitaan ja
unelmiaan, joista moni nuori pääsee osalliseksi
Kulttuurisen nuorisotyön tiimin jäsenet auttavat ja tukevat nuoren unelman toteuttamisessa
henkilökohtaisella ohjauksella ja avustuksilla
Kulttuurisen nuoristyön tiimi käsittelee kaikki saapuneet unelmat
Toimintaan on budjetoitu 10 000 € / vuosi

Kuka voi hakea?
•
•

Lahdessa asuvat tai opiskelevat 10–29-vuotiaat nuoret (riittää, että yksi ryhmän jäsen on
lahtelainen)
Myös yksittäinen nuori voi hakea, mikäli unelma tuottaa hyvinvointia sen ideoijan lisäksi
toteutuksen kokijoille

Kenelle myönnetään?
•
•
•
•
•
•

Tukea myönnetään projekteille, tapahtumille, tilaisuuksille ja muille ideoille, joissa nuorten
rooli on aktiivinen. Kokonaisuuden tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvioima
Unelman aihe on vapaa
Toiminnan tulee olla päihteetöntä
Toiminta tulee toteuttaa Lahdessa
Yhteistyö muiden tahojen kanssa ja jatkohakemukset käsitellään sopimuskohtaisesti
Koneiden, laitteiden ja kalusteiden hankinta käsitellään sopimuskohtaisesti

Miten haetaan? Prosessin kulku
•
•
•
•
•

Unelma lähetetään mahdollistamo@lahti.fi -osoitteeseen. Kulttuurisen nuorisotyön tiimi
ottaa yhteyttä unelman lähettäjään 7 päivän sisällä
Kulttuurisen nuorisotyön tiimi arvioi unelman toteutumista Mahdollistamon tukemana
Hyväksytyn unelman ideoija(t) kutsutaan tapaamiseen
Tapaamisessa päätetään, miten unelmaa jatkotyöstetään
Unelman toteuduttua siitä raportoidaan täyttämällä palaute- ja arviointikysely, joka löytyy
Lahden nuorisopalveluiden verkkosivuilta

Kulttuurisen nuorisotyön tiimi tarjoaa unelman tueksi:
•
•
•
•

Tukea ja apua
Tiloja
Tarvikkeita, välineitä tai palveluja
Kertakäyttöinen tai kuluva tavara voidaan ostaa käytettäväksi unelmaa varten ja muut
tavarat sekä välineet jäävät pääsääntöisesti Lahden nuorisopalveluiden käyttöön

Toimintaa ei tueta, jos kysymyksessä on:
•
•
•

Palkka, mutta palkkionmaksu ulkoiselle palveluntuottajalle on mahdollista (esiintyjän,
asiantuntijan tms. palkkio)
Hakevan taustatahon normaalia toiminta
Vakiintuneeseen jo olemassa olevaan toimintaan

•
•

Päättyneeseen projektiin tai toimintaan
Toimintaan, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa

Muita huomioita:
•
•

Unelman toteuttamiseen tarvittavat palvelut, tarvikkeet ja välineet hankkii Kulttuurisen
nuorisotyön tiimin jäsen, joka on nimetty kyseessä olevan unelman yhteyshenkilöksi
Tuetut unelmat esitellään Mahdollistamon ja Lahden nuorisopalveluiden sosiaalisen median
päätileillä (Instagram ja Facebook)

