Täyttöohjeet: Viestintä- ja globaalikasvatustuen hakulomaketta täydentävä liite (liite 1)
Viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK) hakulomakkeen liitteenä hakijan tulee toimittaa ministeriölle
hakulomakkeen liiteasiakirja (word tai pdf-muodossa), joka täydentää hakulomakkeessa ilmoitettua tietoa alla
olevin tarkentavin osin. Liitteen maksimipituus on neljä (4) sivua.
Hakulomakkeen liitteen tulee sisältää seuraavat asiat:
1. Fokusalue: Ilmoita fokusalue, jolle hakemus kohdistetaan.
a. Viestinnälliset hankkeet
Valtakunnalliset tai alueelliset viestintähankkeet, jotka lisäävät tietoisuutta Agenda 2030:sta, Suomen
kehityspolitiikasta ja globaalin kehityksen kysymyksistä.
b. Kasvatukselliset hankkeet
Koulumaailmaan, varhaiskasvatukseen tai vapaaseen sivistystyöhön suunnatut, globaalikasvatusta ja
kestävän kehityksen kasvatusta tukevat hankkeet.
c. Yritysvastuuhankkeet
Hankkeet, joilla lisätään yleistä ja keskeisten sidosryhmien tietoisuutta kehitysmaihin liittyvästä
yritysvastuusta ja edistetään vastuullista liiketoimintaa osana globaalia kestävää kehitystä.

2. VGK-hakulomakkeen kohdassa 7 (Hankkeelle asetetut tavoitteet) on omat kysymykset kasvatuksellisille
(7.2.1.) ja viestinnällisille hankkeille (7.2.2.). Mikäli hakemus kohdistetaan fokusalueelle C:
(yritysvastuu), vastaa alla olevaan kysymykseen (max 2500 merkkiä)
Perustele hankkeen toimintoja ja niiden tuotoksia yksityiskohtaisemmin. Millä keinoin hankkeessa
lisätään tietoisuutta kehitysmaihin liittyvästä yritysvastuusta ja/tai edistetään vastuullista liiketoimintaa
osana globaalia kestävää kehitystä? Kuvaile hankkeeseen sisältyvää yhteistyötä ja dialogia yksityisen
sektorin kanssa.
3. Linkitys kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpanoon: Millaisin konkreettisin toimin hanke
myötävaikuttaa Agenda 2030:n ja erityisesti SDG alatavoite 4.7 toimeenpanoon Suomessa?
4. Hakulomakkeen kohtien 5 ja 11 jatkokysymyksiä:




Miten hankkeen oppimista ja vaikuttavuutta seurataan?
Onko hankkeesta tarkoitus teettää ulkopuolinen arviointi?
Onko hakijan mahdollisesta aiemmasta VGK-työstä saatuja oppeja ja vaikuttavuutta seurattu, tai
onko siitä teetetty ulkopuolista arviointia? Jos on, niin miten seuranta- ja/tai arviointityön
oppeja on hyödynnetty työn kehittämisessä?

5. Eritelty budjetti. Budjetista on käytävä ilmi hankkeen omarahoitusosuus, ja hakijan tulee eritellä siihen
myös mahdollisesti kuuluvien palvelu- tai tavaralahjoitusten osuus. HUOM! Palvelu- tai
tavaralahjoitusten arvo tulee sisällyttää myös hankkeen vuosittaisiin kokonaiskustannuksiin
hakulomakkeessa (kohta 13: ”Hankkeen kokonaiskustannukset”), jotta hankkeen kokonaiskulut
täsmäävät kohdissa 12 ja 13.
Huom! Viestintä- ja globaalikasvatustuen hakemukseen tulee liittää vain hakulomaketta täydentävä liite (liite 1)
ja vakuutus (liite 2). Liitteiden tulee olla hakuilmoituksen ja liitteiden täyttöohjeiden mukaiset ja pituiset.
Hakemukseen ei tule liittää ylimääräisiä tai liian pitkiä liitteitä: mikäli hakija toimittaa sallitun sivumäärän
ylittäviä/muita asiakirjoja, ylimenevää/ylimääräistä materiaalia ei ministeriössä käydä läpi eikä arvioida.

