Markku H Aarnion säätiö sr
Ohjeita avustuksen hakemiseen
Markku H Aarnion säätiö sr myöntää avustuksia hakemuksen perusteella sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin. Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella.
Etelä-Suomen maakuntien alueella vakituisesti asuvat yhteisöt ja yksityiset voivat hakea säätiöltä avustuksia, stipendejä ja muuta tukea säätiön sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.
Hakijat
Hakemuksessa selvitetään, mikä taho hakee avustusta. Jaettavia avustuksia voivat hakea sekä yhteisöt että
yksityishenkilöt.
Säätiö myöntää avustuksia pääsääntöisesti palokuntayhdistysten nuorisotoimintaan, mutta avustuksen kohde
voi myös olla yksittäinen hanke, projekti tai julkaisu.
Hakemuksessa tulee olla hakijan yhteystiedot ja mahdollisen hakijayhteisön yhteyshenkilön yhteystiedot.
Avustuksen käyttötarkoitus
Säätiö myöntää avustuksia sääntöjensä mukaisiin tarkoituksiin, joita ovat:
1) edistää Etelä-Suomen 5 maakunnan: Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso,
alueella vakituisesti asuvien nuorten pelastusalan taitoja, tietoja, koulutusta, kilpailu- ja leiritoimintaa, sekä onnettomuuksien ehkäisymyönteistä kasvatusta ja nuorten syrjäytymisen estämistä.
2) tukea ja edistää nuorten vapaaehtoista pelastusalan toimintaa, omatoimista varautumista ja väestönsuojelua edellä mainitulla alueella;
3) tukea nuorten valmistautumista kansainvälisiin pelastustehtäviin.
Kaikki avustettavat toiminnot voivat tapahtua sekä kotimaassa että ulkomailla.
Hakemuksessa selvitetään mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Säätiön tulee voida varmistaa, että varat
menevät säätiön säännöissä määriteltyyn tarkoitukseen. Hakemuksessa selvitetään hankkeen kokonaisrahoituksen määrä, hankkeen tarkoitus ja tavoite.
Hakemusten käsittely
Säätiön hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan kerran vuodessa.
Hakemukset tulee toimittaa 31.3. mennessä.
Hallitus voi tarvittaessa pyytää lisäselvitystä hakemukseen. Säätiön hallitus lähettää päätöksensä tiedoksi
hakijalle ja hakijayhteisön yhteyshenkilölle käsiteltyään hakemuksen. Säätiö ei perustele päätöstään.
Tilitysselvitys ja avustuksen saajan velvoitteet
Säätiö valvoo myöntämiensä avustusten käyttöä varmistaakseen, että varat käytetään säätiön sääntöjen mukaan. Avustuksen saajan tulee sitoutua selvittämään varojen käytöstä siinä laajuudessa, että säätiö voi osoittaa säätiötä valvoville tahoille varojen menneen säätiön tarkoituspykälän mukaiseen toimintaan. Valvonnalla estetään myös varojen väärinkäyttö.
Avustuksen saajan tulee tehdä tilitysselvitys Markku H Aarnion säätiön hallitukselle varojen käytöstä kuuden (6) kuukauden kuluessa avustuksen myöntämisestä ilman erillistä pyyntöä. Mikäli säätiö katsoo avustuksen saajan selvityksen riittämättömäksi tai avustuksen saaja ei täytä tilitysselvitysvelvoitettaan, säätiöllä
on oikeus periä takaisin jo myönnetty avustus.

Avustuksen saaja vastaa avustuksesta mahdollisesti syntyvistä veroista ja muista vastaavista velvoitteista.
Säätiö vastaa vain avustuksen tilityksestä sekä säädösten säätiöltä edellyttämistä ilmoituksista.

