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Kaupunginhallitus hyväksyi 9.1.2018 § 10 Särkisalokotiyhdistys ry:n ja
kaupungin välisen sopimuksen yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin
palveluiden järjestämiseksi Särkisalossa. Särkisalokotiyhdistys ry sai
hankkeelle 45 000 euron määrärahan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA:lta. Kaupunginhallitus sitoutui 8.5.2017 § 207
tekemällään päätöksellä vahvistamaan yhteistyötä
Särkisalokotiyhdistyksen kanssa tavoitteena turvata Särkisalokodin
toimintamahdollisuudet nykyisen kaltaisena ja varasi hankkeelle 45 000
euron määrärahan vuoden 2018 talousarvioon.
Kaupunginhallitus hyväksyi 9.1.2018 § 10 sopimuksen yhteistyöstä
terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden järjestämisestä Särkisalossa.
Sopimus on oheismateriaalina.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA:n ehdotuksesta Särkisalokotiyhdistys ry:n
Yhres-toimintaa varten avustusta vuodelle 2019. Kaupunki on varannut
vuoden 2019 talousarviossaan 45 000 euron avustuksen hankkeelle.
Tämän lisäksi STEA on tehnyt vuotta 2020 koskevan ohjeellisen
avustussuunnitelman, jonka mukaan Yhres –toiminnalle myönnettäisiin
avustuksena 46 000 euroa. Avustusmäärässä on huomioitu 1,8 prosentin
tasokorotus. Avustuspäätöksen perustelujen mukaan suunnitellun
toiminnan avulla voidaan uskottavasti lisätä kohderyhmän osallisuutta sekä
edistää järjestöjen välistä yhteistyötä.
Särkisalokotiyhdistys esittää hyväksyttäväksi STEA:Ile menevän
avustushakemuksen yhteyteen avustusehdotuksen, jonka mukaan Salon
kaupungin vuoden 2020 talousarvioon esitetään myönnettäväksi
Särkisalokotiyhdistykselle terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen
edistämiseen 46 000 euroa. Lisäksi yhdistys esittää hyväksyttäväksi
vastaavan suuruista avustusehdotusta koskien vuosien 2021 -2023
talousarviota.
Hakemus ja sen liitteenä oleva STEA:n avustuspäätös vuodelle 2019,
toimintaa koskeva yhteistyösopimus sekä tilastotiedot viime vuoden
toiminnasta ovat liitteenä.
Kaupungin taloustilanne edellyttää kaikkien toimintojen kriittistä
tarkastelua, eikä kaupungilla ole edellytyksiä myöntää anomuksen
mukaista avustusta. Kaupunki voi tukea hanketta muilla keinoin, mm.

työllistämistuen kautta.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy, että Särkisalokotiyhdistykselle myönnetään 30
000 euron avustus anottuun tarkoitukseen ja talousarvioon varataan
määräraha kustannuspaikalle 1317 Toiminnan tukeminen. Avustus
myönnetään ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy määrärahan
talousarvioon. Määrärahasta päätetään vuosittain talousarvion yhteydessä.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

