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SHM:s understödsprogram under Finlands 100-årsjubileum

Utrustad för livet – understödsprogram för minskad ojämlikhet

Stödmottagare Understödets användningsändamål
Beviljat 

understöd €

CENTRALFÖRBUNDET FÖR BARNSKYDD RF

För att samordna understödsprogrammet Utrustad för livet 
genom att stöda nätverkande, utvecklingsarbete och 
bedömning av projekt (2017–2020) 
(samordningsprojektet för understödsprogrammet 
Utrustad för livet) 134 100

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM RF

För att avbryta illa behandling över generationer genom att 
öka diskussionen om trygghet och otrygghet med barn, 
utveckla det förebyggande stödet för riskfamiljer och 
tillämpa den internationella modellen för åtgärdande 
arbete på finländska familjer där illa behandling redan har 
skett (Avbrytande av illa behandling över generationer 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Utrustad för livet) 111 150

JOENSUUNSEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

För att stöda barn och unga under 18 år och deras familjer 
som vårdar sina långtidssjuka föräldrar eller andra 
familjemedlemmar, i syfte att behandla belastningen till 
följd av sjukdomen (Alisa – Osynliga unga 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 107 500

MIELENTERVEYSOMAISET PIRKANMAA – FINFAMI RY

För att utveckla en delaktighetsmodell utifrån kamratstöd 
och erfarenhetsexpertis för barnfamiljer där föräldrar har 
psykiska störningar eller missbruksproblem (Hoppet 
skapar trygghet 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 106 000

SUOMEN VALKONAUHALIITTO RY – FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY

För att stöda delaktigheten hos sårbara kvinnor och deras 
barn med invandrarbakgrund genom att inleda 
dagcenterverksamhet och frivilligverksamhet (Ett hus för 
alla kvinnor 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 80 650
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MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND, DISTRIKTET I EGENTLIGA FINLAND

För att stärka föräldraskapet i sådana familjer med barn i 
skolåldern i Åbo som riskerar att bli utslagna, genom att 
förankra Mannerheims Barnskyddsförbundets kamratstöd 
och kompetens inom föräldraskapsstöd i anslutning till 
småbarnspedagogiken genom gemensamma och 
involverande måltidsstunder (Soppa och sympati 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Utrustad för livet) 79 000

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

För att minska ojämlikheten i familjer med specialbarn 
genom ett organisationsbaserat, förebyggande 
familjearbete (projektet Speciell Energi 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 78 000

ROMANO MISSIO RY

För att inleda familjearbete för romfamiljer för att dessa 
ska klara sig i vardagen och för att stöda barnfostran, 
barns och ungas skolgång, arbetet och boendet för 
romfamiljer (Hjälpmedel för vardagen – projekt för arbete 
med romfamiljer 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 70 000

AUTA LASTA RY

För unga, vuxna erfarenhetsexperters 
barnskyddsverksamhet som stöder unga som omfattas av 
barnskyddet samt familjer/andra närståendenätverk vid 
förändringar (Veturointi-verksamhet 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 65 000

PESÄPUU RY

För att öka återförening av familjer inom familjevården vid 
barnskyddet genom en ny arbetsmodell (#Minafamiljer – 
Mot en planmässig återförening av familjer 2017–2020) 
(ett delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 64 000

VÅRA GEMENSAMMA BARN RF

För att stöda integrationen för ensamanlända asylsökande 
barn och unga samt unga som redan fått 
uppehållstillstånd, genom frivillig stödfamiljsverksamhet 
(Tillsammans på vägen – krafter från stödfamiljer vid 
integration av ensamanlända unga 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 63 000
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VAASAN ENSI- JA TURVAKOTI RY – VASA MÖDRA- OCH SKYDDSHEM RF

För att stärka samarbetsviljan och föräldraskapet hos 
föräldrar som skiljer sig samt för att förebygga risker för 
barn till följd av skilsmässa genom att tillhandahålla tidigt 
stöd och hjälp för föräldrar som överväger skilsmässa och 
för deras barn i 5–21 års ålder genom individ-, par- och 
kamratgruppsverksamhet (arbetet Tillsammans men 
separat – Skilsmässa i barnfamiljer i Österbotten 
2017–2019) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Utrustad för livet) 62 750

MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND, DISTRIKTET I SATAKUNTA RF

För att minska ojämlikheten för barn och familjer genom 
att samordna stödpersonsverksamhet i Satakunta 
(Familjer i Satakunta – krafter från 
stödpersonverksamheten och familjenätverken i 
Satakunta 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 61 500

SERVICESTIFTELSEN FÖR PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING

För att stöda och stärka barnfamiljer. För att stöda familjer 
där barn har neuropsykiatriska störningar eller drag av 
sådana och som löper en stor risk för att bli utmattade och 
utslagna från samhällen (projektet Loiste 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 60 000

STIFTELSEN DIAKONISSAANSTALTEN I HELSINGFORS SR

För fadderfamiljsverksamhet med minderåriga 
ensamanlända, asylsökande barn och flyktingar som 
befinner sig i självständighetsfasen och som bor i 
Helsingfors, Jyväskylä och Esbo 
(Fadderfamiljsverksamhet 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 57 254

PIENPERHEYHDISTYS RY

För att minska utslagningsrisken för barn i sådana familjer 
med en förälder som lever i sårbara förhållanden, genom 
att hjälpa barnet att hitta och börja en tilltalande hobby och 
genom att ordna lägerverksamhet, samt för att stöda 
föräldrars ork genom personlig vägledning och 
kamratgruppsverksamhet (Jag har också något att berätta 
– en hobby ger innehåll och glädje i barnets liv 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Utrustad för livet) 53 186
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AURALAN NUORET RY

För att stöda vardagen och integrationen av flickor med 
invandrarbakgrund i skolklasserna 5–9 och deras familjer i 
Kråkkärret genom ungdomsarbete i hemmet (Flickornas 
hus i Åbo – Ungdomsarbete i hemmet 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 51 000

PUOLIVÄLINKANKAAN SUURALUEEN ASUKASYHDISTYS RY

För familjer som befinner sig i en svår livssituation och 
som har barn i den grundläggande utbildningen, och för 
att utveckla former av frivillig- och kamratstöd som främjar 
välfärden och delaktigheten i storområdet Puolivälikangas 
i Uleåborg (Förstadsinspiratörer: Förstadsgärningar och 
service för familjer genom kamratåtgärder 2017–2020) 
(ett delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 48 000

DE UTVECKLINGSSTÖRDAS STÖDFÖRBUND RF

För nåbar interaktionsträning för familjer där båda eller en 
av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller behov av 
liknande stöd när det gäller att förstå saker, lära sig eller 
klara sig i vardagen. Träningen omfattar också familjens 
närstående krets. (Bli starkare som förälder – 
träningsprocess 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 47 000

LASTEN KESÄ RY

För att ordna temalagda helgläger för familjer som 
befinner sig i en svår livssituation (Lägerverksamhet som 
stöder familjer 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 47 000

SUOMEN PAKOLAISAPU RY –FINLANDS FLYKTINGHJÄLP RF.

För att stöda invandrarfamiljer på daghem, i skolan och i 
myndigheternas servicesystem genom kulturtolkning, 
servicehandledning, konsultation och diskussionstillfällen 
(Linkki – Länken 2017–2019) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 44 730

IRTI HUUMEISTA RY – FRI FRÅN NARKOTIKA RF

För att förbättra den sociala välfärden, livshanteringen och 
den dagliga funktionsförmågan för familjer med 
narkotikaproblem genom fadder- och kamratverksamhet 
(projektet Rätt till en tryggare vardag 2017–2019) (inte för 
lagstadgad verksamhet) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Utrustad för livet) 32 000
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LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY

För att hjälpa personer som har erfarit familjevåld och hot 
om familjevåld och barn som har vittnat om familjevåld, 
genom individ-, grupp- och föräldraarbete (Stöd och skydd 
här och nu – ett barn kan inte vänta! 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 30 100

A-KLINIKSTIFTELSEN

För att stöda kontrollen över vardagen för unga vuxna 
som har erfarit försummelse på grund av missbruk 
hemma i barndomen och som ska bilda eller redan har 
bildat familj, och för att genom en handledd 
kamratgruppsverksamhet dela barndomserfarenheter 
som har kastat en skugga över familjens vardag 
(Glasskör barndom – Krävande vardag 2017–2018) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Utrustad för livet) 14 525

1 567 445

Fungera i arbetslivet – understödsprogram för ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder

Stödmottagare Understödets användningsändamål
Beviljat 

understöd €

PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT RY

För att söka och identifiera sådana närståendevårdare i 
arbetsför ålder som ska upphöra med närståendevården 
och sådana närståendevårdare som har möjlighet att 
arbeta deltid eller som företagare och som nu befinner sig 
utanför arbetsmarknaden eller är arbetslösa jobbsökande 
samt för att förbättra deras funktionsförmåga, livskvalitet 
och ork (Med små steg från närståendevården till 
arbetslivet OPASTE 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 105 000

STIFTELSEN PARIK

För att främja att arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga 
ska finnas kvar i eller återgå till arbetslivet, genom att öka 
arbetstagarens och arbetsgemenskapens aktivitet och 
genom att utnyttja metoder för att utforma och anpassa 
arbetsuppgifter (Tyke – Arbetsförmågan i centrum i 
Kouvola 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 100 000
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OULUN SEUDUN MUISTIYHDISTYS RY

För att förbättra livskvaliteten hos sådana personer i 
arbetsför ålder som är oroade för sitt minne, genom 
handlingsmodeller som främjar hjärnhälsa (AIVOSILTA – 
Hjärnbryggan 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 87 500

SATAKUNNAN SYDÄNPIIRI RY

För att förbättra funktionsförmågan hos personer i 
arbetsför ålder genom programmet för styrning av 
levnadsvanor Verkkopuntari 2.0 (Verkkopuntari 2.0 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 86 000

YLÄ-SAVON TOIMI-TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ

För att förbättra den biopsykofysiska funktionsförmågan 
hos personer med nedsatt funktionsförmåga genom aktivt 
aktörskap, motivationsökande goalingmetoder och ökning 
av delaktigheten i Övre Savolax (TAHTO – Vilja 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 84 181

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY

För att samordna programmet Fungera i arbetslivet 
(projektet Työosalliseksi – Arbetsdelaktighet, ett 
riksomfattande samordningsprojekt för att förbättra 
funktionsförmågan och delaktigheten i arbetslivet hos 
personer i arbetsför ålder 2017–2020) 
(Samordningsprojektet för understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 73 950

POHJOIS-KARJALAN MIELENTERVEYDENTUKI RY

För att ordna stöd och hjälp för mentalvårdens 
rehabiliteringsklienter i arbetsför ålder att sköta dagliga 
ärenden, sociala relationer och hemmet, samt för att 
utbilda stödpersoner i Norra Karelen (AULIS 2017–2020) 
(ett delprojekt i understödsprogrammet Fungera i 
arbetslivet) 72 700

MIESSAKIT RY

För att stöda pappors funktionsförmåga och hälsa genom 
yrkesmässigt stöd och kamrathjälp i familjer där bägge 
eller en av föräldrarna har depression eller 
depressionsliknande symptom (Stöd för pappor i familjer 
med depressionssymptom 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 70 000
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KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

För att främja minneshälsan hos arbetande befolkning i 
Mellersta Finland och för att öka arbetsgivarnas 
kunskaper och färdigheter om kognitiv ergonomi (Minnet i 
arbetet – arbetet i minnet: att främja minneshälsan hos 
befolkningen i arbetsför ålder i Mellersta Finland 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 69 950

ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ RY

För att främja hälsan och funktionsförmågan hos 
högutbildade, långtidsarbetslösa invandrarkvinnor som 
varit hemma, genom smågrupps- och 
verkstadsverksamhet som stärker jämlikheten och 
kulturidentiteten när personen inte omfattas av 
rehabiliteringsåtgärder och inte är beredd att arbeta ännu. 
(projektet Kulturen ger välmående och glädje i vardagen 
2017–2010) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 65 000

JYVÄSSEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS – JST RY

För att aktivera långtidsarbetslösa män i 55–59 års ålder 
och förebygga utslagning hos dessa genom individ- och 
gruppverksamhet (Män, hur är läget nu? 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 65 000

SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY – BYAVERKSAMHET I FINLAND RF

För att grunda kamratgrupper för icke-arbetande män i 
arbetsför ålder som bor på landsbygden och för att ordna 
verksamhet som främjar funktionsförmågan och ökar 
sysselsättningen. För att förbättra kontrollen över 
vardagen och levnadsvanorna och för att öka den sociala 
interaktionen. Den erfarna ensamheten minskar. (Ökad 
funktionsförmåga i en kamratgrupp för män på 
landsbygden 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 65 000

A-KLINIKSTIFTELSEN

För att utveckla kunskapen om och verktygen för 
funktionsförmåga och bedömning av funktionsförmågan 
(Organisationsarbete och funktionsförmågan i vardagen 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 63 000
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KÖLVIN MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ RY

För att upprätthålla funktionsförmågan hos arbetslösa 
unga män med flyktingbakgrund och för att ta fram 
handlingsmetoder som ökar delaktigheten i arbetslivet 
(projektet Valomo 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 60 000

SUOMEN SYÖPÄPOTILAAT –CANCERPATIENTERNA I FINLAND RY

För att stöda arbetslivsfärdigheterna för sådana patienter i 
arbetsför ålder som har tillfrisknat från cancer, genom 
verkstadsverksamhet, individ- och parhandledning samt 
uppsökande arbete på Internet (Vid liv och delaktig, också 
i arbetslivet! 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 57 000

SININAUHASÄÄTIÖ

För att ta fram kundorienterade handlingsmodeller som 
stöder den övergripande funktionsförmågan hos och 
tillgången till arbetslivet för sådana personer i arbetsför 
ålder som befinner sig utanför arbetslivet (Steg för steg 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 48 404

NEUROFÖRBUNDET RF

För Aivoliitto ry:s, Parkinson-förbundet rf:s och Neuroliitto 
ry:s gemensamma rådgivning som särskilt ska stöda 
personer med kognitiva symptom att orka och klara sig i 
arbetet (Rådgivning i neurologiska frågor, Egentliga 
Finland 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 39 605

LAHDEN SININAUHA RY

För att nå män som har försvunnit från arbetslivet och för 
ett aktivt grupparbete som förbättrar deras 
funktionsförmåga (Den osynlige mannens återkomst 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 34 000

SETLEMENTTI LOUHELA RY

För att öka delaktigheten hos sådana utslagna unga i 
18–29 års ålder som har dragit sig tillbaka från samhället, 
genom gruppverksamhet och personligt stöd och 
personlig handledning i Träskända (Mot aktivt deltagande 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Fungera i arbetslivet) 31 300
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POHJOIS-KARJALAN MARTAT RY

För att genomföra individhandledning och 
gruppverksamhet som upprätthåller funktionsförmågan 
och främjar delaktighet för män under 40 år som inte 
deltar i utbildningen eller arbetslivet samt för arbetslösa 
som behöver flera tjänster (Viiri 2017–2020) (ett delprojekt 
i understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 28 382

SUOMEN NIVELYHDISTYS RY

För att förbättra ledhälsan, funktionsförmågan och 
livskvaliteten hos personer i arbetsför ålder genom 
handledd motion och självvård och genom virtuellt 
kamratstöd i samarbete med företagshälsovården (Bättre 
ledhälsa hos personer i arbetsför ålder) 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Fungera i arbetslivet) 25 000

1 330 972

Organisation 2.0: med i förändringen – understödsprogram för likvärdighet i en digital omvärld

Projekt i landskapen för att stärka samarbetsstrukturen

Stödmottagare Understödets användningsändamål
Beviljat 

understöd €

HELSINGIN JA UUDENMAAN NÄKÖVAMMAISET RY

För att bygga upp ett samarbets- och resursnätverk för de 
social- och hälsovårdsorganisationer som är verksamma i 
Nyland, stärka organisationernas 
verksamhetsförutsättningar och öka medborgarnas 
möjligheter att påverka vid vård- och landskapsreformen 
(Tillsammans i Nyland – samarbets- och resursnätverk 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Organisation 2.0: med i förändringen) 206 000
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LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAYHDISTYS RY

För att stärka organisationernas roll och bygga upp 
verksamhetsnätverk vid vård- och landskapsreformen i 
Lappland, arbetet för att främja den sociala välfärden och 
hälsan i kommunerna, förbättra möjligheterna att delta 
och påverka och trygga likvärdiga möjligheter för 
medborgarna att delta i en digital omvärld. (projektet 
Förändring i samarbete mellan organisationer 2017–2020) 
(ett delprojekt i understödsprogrammet Organisation 2.0: 
med i förändringen) 115 000

VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

För att stärka social- och hälsovårdsorganisationernas roll 
i Egentliga Finland som en del av landskapet och social- 
och hälsovårdsområdet. Dessutom tryggas 
förutsättningarna för civilsamhällesorganisationernas 
verksamhet på primärkommunnivå (1+1=3, Kun kaikki 
voivat hyvin, niin kaikki voivat paremmin. – När alla mår 
bra, mår alla bättre 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 115 000

KUOPION INVALIDIT RY

För att förbättra hälsan och välfärden hos 
kommuninvånare som använder social- och 
hälsovårdstjänster i Norra Savolax för att 
kommuninvånaren och dennes nära anhöriga ska hitta 
kamratverksamhet, frivilligarbete, handledning och 
rådgivning oberoende av vilken kommun invånaren bor i 
(Kamratstödscentralen i Norra Savolax 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Organisation 2.0: med 
i förändringen) 114 950

KYMEN-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY

För att stärka organisationernas roll och bygga upp 
aktörsnätverk vid integrering av ett organisationsbaserat 
hjälparbete, vid vård- och landskapsreformen och i arbetet 
för att främja välfärden och hälsan i landskapen och 
kommunerna, genom att stöda skapande av 
kundorienterade servicevägar och framtagning av 
modeller för servicehandledning i lanskapen 
Kymmenedalen och Södra Karelen (Mer i samarbete 
Organisationsagenterna med i utvecklingen av 
landskapens verksamhet (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 107 100
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PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVA RY

För att stärka föreningsfältets roll, uppskattning, synlighet 
och jämlika partnerskap och skapa 
verksamhetsförutsättningar för ett nätverk av flera aktörer 
vid främjandet av hälsan och välfärden i såväl 
kommunerna i Päijänne-Tavastland som landskapet 
Päijänne-Tavastland (Ett gemensamt Päijänne-Tavastland 
– vid vård- och landskapsreformen 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Organisation 2.0: med 
i förändringen) 106 335

KUMPPANUUSTALO ARTTELI RY

För att utveckla samarbetet och kommunikationen mellan 
social- och hälsovårdsorganisationerna och kommunerna i 
Birkaland och landskapet Birkaland och för att främja 
invånarnas deltagande genom organisationsverksamhet 
(Organisation 2.0 – Organisationerna med i främjandet av 
hälsan och välfärden i Birkaland 2017–2020) (ett 
delprojekt i understödsprogrammet Organisation 2.0: med 
i förändringen) 104 300

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY – SOSTE FINLANDS SOCIAL OCH HÄ  

För att genomföra samordningsprojektet Organisation 2.0 
genom att bygga upp nätverk för lanskapsspecifika projekt 
och genom utbildning och kommunikation om projekten 
(2017–2020) (samordningsprojektet för 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 95 000

POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

För att trygga verksamhetsförutsättningarna för social- 
och hälsovårdsorganisationerna i Norra Österbotten, 
avtala om reglerna för organisationsverksamheten och 
stärka medborgarnas deltagande genom att inskriva 
rollerna i landskapets och kommunernas strategier och 
verksamhetsplaner (Organisationsstrukturen i Norra 
Österbotten 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 93 000
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HÄMEEN SETLEMENTTI RY

För att stärka föreningarnas och organisationernas roller 
vid vård- och landskapsreformen i Egentliga Tavastland 
och för att utveckla samarbetet mellan organisationerna, 
det kommande landskapet, social- och 
hälsovårdstjänsterna och kommunerna (Vårt Tavastland 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Organisation 2.0: med i förändringen) 91 000

SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY – SOSTE FINLANDS SOCIAL OCH HÄ  

För att samordna landskapets Organisation 2.0-projekt i 
Södra Savolax (2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 87 000

VAASAN SEUDUN YHDISTYKSET RY – VASANEJDENS FÖRENINGAR RF

För att förtydliga verksamhetsförutsättningarna och 
rollerna för de organisationer som är verksamma inom 
hälsa och välmående i landskapet Österbotten, i syfte att 
förbättra samarbetet inom social- och hälsovården och 
tillvägagångssätten i samarbetet samt i syfte att trygga 
frivillig-, kamrat- och erfarenhetsverksamheten genom att 
utnyttja de möjligheter som IKT medför (Organisationerna 
med i förändringen. (Organisationernas 
förändringsagenter 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 76 200

MANNERHEIMS BARNSKYDDSFÖRBUND, DISTRIKTET I KAJANALAND RF

För att stärka rollen och deltagandet för organisationerna i 
Kajanaland vid vård- och landskapsreformen och för att 
stöda utveckling av organisationernas samarbete och 
verksamhet när det gäller att främja hälsa och välfärd 
(OrganisationsKajanaland 2.0 – stöd för välfärd 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Organisation 2.0: med i förändringen) 74 400

SATAKUNNAN YHTEISÖT RY

För att skapa samarbetsstrukturer mellan 
organisationerna i Satakunta, det kommande landskapet 
och kommunerna, tillgodose invånarnas behov och trygga 
kontinuiteten i de strukturer som skapas i projektet 
(Organisationernas Satasote 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 73 800
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POHJOIS-KARJALAN SOSIAALITURVAYHDISTYS RY

För att stärka rollen och verksamhetsnätverket för 
organisationerna i Norra Karelen vid Siun sote-
verksamheten och landskapsreformen samt när det gäller 
att främja välfärd och hälsa på kommun- och 
landskapsnivå genom att lägga om verksamheten i 
förhandlingsdelegationen för organisationsärenden, bygga 
upp ett nätverk av föreningsagenter och tillhandahålla 
rådgivning om e-tjänster med låg tröskel (Organisation 
2.0: med i förändringen – likvärdighet i en digital omvärld 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Organisation 2.0: med i förändringen) 72 000

KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY

För att vid social- och hälsovårdsreformen stärka rollen, 
ställningen och deltagandet för organisationer som främjar 
hälsan hos invånarna i Mellersta Finland, genom 
samordning, nätverkande och förbättring av 
organisationernas färdigheter (Organisationer påverkar i 
Mellersta Finland 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 69 710

YHTEISÖJEN YHDISTYS RY

För att stärka rollen och deltagandet för social- och 
hälsovårdsorganisationerna i Södra Österbotten vid vård- 
och landskapsreformen och i kommunernas HyTe-arbete 
genom att främja invånarnas deltagande 
(Organisationerna med i förändringen – landskapet och 
kommunen tillhör alla 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 59 350
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KOSTI RY

För att stärka rollen för organisationerna i Mellersta 
Österbotten, öka samarbetet inom det tvåspråkiga 
landskapet och främja kommuninvånarnas deltagande 
genom att utnyttja erfarenhetsexpertisen i syfte att ta fram 
mer funktionella servicevägar för landskapet, 
kommunerna och social- och hälsovårdstjänsterna och 
införa nya digitala metoder som ska främja invånarnas 
sociala välfärd och hälsa (KP Organisation 2.0 – 
organisationerna med i förändringen i Mellersta 
Österbotten 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 58 950

1 719 095
Projekt som stöder digitaliseringen 

Stödmottagare Understödets användningsändamål
Beviljat 

understöd €

ASPA-STIFTELSEN SR

För att främja jämlikheten i ett digitalt 
informationssamhälle för långtidssjuka, personer med 
funktionsnedsättning och rehabiliteringsklienter inom 
mental- och missbruksvården genom att förbättra 
tillgången till offentliga utbildnings- och rådgivningstjänster 
och den digitala erfarenhetsexpertisen (Lära dig använda 
e-tjänster 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 113 275

ÄLDREINSTITUTETS STIFTELSE

För att utveckla den virtuella hälsomotionen och beskriva 
dess goda praxis gällande sådana äldre personer med 
nedsatt funktionsförmåga som bor i glesbygderna 
(Virtuella metoder ger krafter i ålderdomen 2017–2018) 
(ett delprojekt i understödsprogrammet Organisation 2.0: 
med i förändringen) 80 000

SUOMEN NMKY:N LIITTO RY

För att förbättra organisationernas och de frivilliga 
aktörernas digitala verksamhetsförutsättningar genom 
nätverksverksamhet (Från röksignaler till förstärkt 
verklighet 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 80 000
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FINLANDS RÖDA KORS

För att främja hälsa och jämlikhet och lindra ensamheten 
genom att använda ett digitalt ekosystem för frivillighet 
(Auttajia.fi – Ett digitalt ekosystem för frivillighet 
2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Organisation 2.0: med i förändringen) 80 000

RÄDDA BARNEN RF

För att utveckla det webbaserade sociala arbetet med 
barn och unga som lever i särskilt sårbara förhållanden 
samt för direkt hjälp till barn och unga genom att 
gemensamt utveckla det digitala sociala arbetet (Digitalt 
socialt arbete som stöd för barn och unga – genom 
gemensam framtagning av välfungerande praxis för det 
webbaserade sociala arbetet 2017–2020) (ett delprojekt i 
understödsprogrammet Organisation 2.0: med i 
förändringen) 65 000

ELÄKELIITTO RY

För att stöda äldre personer mot ett aktivt medborgarskap 
och deltagande i informationssamhället genom att stärka 
deras Internetkunskaper och -färdigheter (mediebildning). 
För att involvera äldre personer i en aktiv användning av 
Internet och ta fram metoder för att stärka den digitala 
mediebildningen hos äldre personer. För att öka 
medvetenheten om behoven av och metoderna för 
mediebildning. (Netikäs – Ökad digital mediebildning hos 
äldre 2017–2020) (ett delprojekt i understödsprogrammet 
Organisation 2.0: med i förändringen) 50 000

SUOMEN DIABETESLIITTO RY – DIABETESFÖRBUNDET I FINLAND RF

För att förbättra de digitala färdigheterna hos diabetiker 
(Digidiabetiker – taggar, stöder och påverkar 2017–2020) 
(ett delprojekt i understödsprogrammet Organisation 2.0: 
med i förändringen) 33 606

501 881
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