RURAL YOUTH, 15.8.2019-14.8.2020

Hakija: RIESKA-LEADER ry, kumppanit alla
Tiivistelmä
Rural Youth (Maaseudun nuoret) – Euroopan vapaaehtoistyön hanke, on Rieska Leader ry:n hakema hanke ajalle 15.8.201914.8.2020. Hankkeessa alueelle saadaan nuoria vapaaehtoistyöhön. He sijoittuvat partnereiden, Kalajoen kaupungin, Kalajoen kristillisen opiston, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Kannuksen yksikön ja Eskolan kyläyhdistyksen suunnittelemiin vapaaehtoistehtäviin. Kalajoen kaupungille haastatteluissa valittu ranskalainen vapaaehtoinen työskentelee nuorisopalveluissa, ja urheiluseuroissa sekä kaupungin kulttuurielämässä, mm. museoissa ja uudessa kirjasto- ja kulttuuritalossa. Majoitus ja ruokailu on järjestetty
Kristilliselle opistolle.
Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;

1)

Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjonnan ja yrittäjyyskasvatuksen laadukkaissa oppimisympäristöissä

2)

Kalajoki edistää kansainvälistymistä erityisesti matkailussa ja koulutuksessa sekä tarpeen mukaan muissa toiminnoissa

Talousarviotavoite:
1)
2)

Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä
Kansainvälisyys on vahva osa koko hyvinvointipalvelujen toimintaa

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutualueiden kansainvälistymistä ja edistää suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta lasten ja
nuorten elämässä.

Toimenpiteet
”Youth Rural” – Maaseudun nuoret, European Solidarity groups -hankkeessa, toimenpiteenä on valittujen vapaaehtoisten työskentely partnerien kohteissa. Kukin partneri on suunnitellut omalle vapaaehtoiselle ns. viikko-ohjelman, jonka mukaan toimitaan:
Kalajoen vapaaehtoinen auttaa nuorten ja urheiluseurojen lisäksi kulttuurielämää, museoita ja uutta kirjastoa. Tehtäviin kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyä, nuorisotyötä, kerhotoimintaa, leiri- ja näytöstoimintaa. Vapaaehtoisen majoitus ja ruokailu on
järjestetty Kristilliselle opistolle.

Kustannukset ja rahoitus
Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista

Myönnetty

Organisaatiotuki
Vapaaehtoisille myönnetty suora tuki
Kielituki
Matkustus
Projektinjohtaminen
Erityiskustannukset
Tapahtuma Kalajoella

46062,00
8540,00
750,00
2650,00
1125,00
1300,00
800,00

YHTEENSÄ

61227,00

Rahoitus, EU -Euroopan vapaaehtoistyön ohjelma, ns. Solidaarisuusjoukot, 100 %
Kalajoen kaupunki, ei kuntaosuutta, vapaaehtoinen työskentelee kaupungin palveluksessa, hlöstön työpanosta käytetään vapaaehtoisen ohjaukseen
Muut osallistujat, osuus saadusta rahoituksesta

61227,00
0

Toteuma

0

YHTEENSÄ
61227,00
Vastuuorganisaatio; Rieska-Leader ry, Rita Kovacs
Muut yhteistyökumppanit:
Kalajoen kaupunki (Hankkeen johtaja Kalajoella: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja sekä yhteyshenkilö:
Anita Ohtamaa). Kalajoen kristillinen opisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän Kannuksen yksikkö ja Eskolan
kyläyhdistys.
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