suunnitelmafygy

miniproggis
Miniproggikset 16-29-vuotiaille eteläsavolaisille, syksyllä 2021 ja keväällä 2022.
Ryhmillä on mahdollisuus käyttää 500

€ yhteiseen hyvään.
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3 kokoontumista
Ryhmä kokoontuu ohjatusti kolme kertaa. Ensimmäisellä kerralla
suunnitellaan miniproggiksen raamit, toisella tehdään budjetti
ja työnjako, kolmannella kerralla toteutetaan.

500 euroa
Jokaisella ryhmällä on budjettia 500

€ oman proggiksen

toteuttamiseen. Budjetin käyttöä ohjaa mini proggis -ohjeistus.
Käytännössä budjettia voi käyttää aika vapaasti mini proggiksen
hengessä.

Proggis
Proggiksen tarkoitus on kehittää. Kehittäminen voi liittyä
osaamiseen, ryhmähenkeen, ympäristöön, nuorten kuulemiseen,
tapahtumaan, jonkin epäkohdan korjaamiseen tai hyvän asian
vahvistamiseen. Mielikuvitus on rajana - ja tyyli vapaa.

viestintä
Proggiksen etenemisestä tehdään kuvapäiväkirja, jossa
toiminnan vaiheet ja proggiksen tulokset kuvataan. Viestintä
tunnisteilla #esnuoretvaikuttajat #miniproggis

juttupätäkkä
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Raamit:
1.Ryhmä kokoontuu ohjatusti kolme kertaa. Ryhmällä on käytettävissään 500

€.

2.Raha tulee käyttää kehittämiseen. Proggis voi liittyä osaamiseen, ryhmähenkeen,
ympäristöön, nuorten kuulemiseen, tapahtumaan, jonkin epäkohdan korjaamiseen tai
hyvän asian vahvistamiseen. Mielikuvitus on rajana - ja tyyli on vapaa. Tärkeintä on, että
proggiksen tekeminen tai tulos edistävät hyvää.
3.Rahalla voi esim. ostaa ruokaa tai materiaaleja, vuokrata tilan, ostaa palvelua yritykseltä
tai yhdistykseltä, painattaa materiaalia, luoda yhteiseen tilaan jotakin uutta, korjata
vanhaa, levittää tietoa ym. ym.
4.Kaikista ostoista tulee tehdä kevyt kilpailutus/hintavertailu, joka kirjataan.
5.Rahaa ei saa käyttää päihteisiin tai palkkaan. Sitä ei voi myöskään lahjoittaa eteenpäin.
6.Proggiksen vaiheet ensihetkestä lopputulokseen taltioidaan kuvapäiväkirjan avulla. Kuvat
voivat olla puhelimella otettuja. Kuvat jaetaan somessa ryhmän omalla kanavalla (mikäli
sellainen on) ja @esnuoretvaikuttajat -kanavissa tunnisteilla #miniproggis
#esnuoretvaikuttajat #etelasavo #yhteistähyvää #esr
7.Koska proggiksen mahdollistaa Euroopan sosiaalirahasto, on jokaisen osallistujan
täytettävä osallistujalomake proggiksen alussa ja lopussa.
8.E=mc2 - hanke pidättää oikeuden hyväksyä tai evätä esitetyt kustannukset rahoittajan
ohjeiden mukaan. Miniproggiksen materiaaleissa tulee näkyä (esim. logolla), että
proggista on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta.
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