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Liite: Yhteisvastuukeräyksen 2023 kumppanuushakuun

MIKÄ ON YHTEISVASTUUKERÄYS?

Yhteisvastuukeräys on vuonna 1949 perustettu kansalaiskeräys, jonka varoilla autetaan haavoittuvassa asemassa olevia avun ja tuen tarpeessa olevia Suomessa ja kehittyvissä maissa. Yhteisvastuu on kirkon diakoniakeräys, jonka rahankeräystoimissa keskeisessä roolissa ovat paikallisseurakunnat ja niissä toimivat tuhannet vapaaehtoiset. Yhteisvastuukeräyksen vastuullinen toteuttaja ja rahankeräysluvan hakija on Kirkkopalvelut ry, joka tekee keräyksen toteuttamiseen
liittyvät päätökset.
Yhteisvastuukeräys on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa
hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat.
Yhteisvastuun keräystuotto kohdentuu seuraavasti:
- 20 % kotimaiseen, valtakunnalliseen auttamistoimintaan / hankkeeseen, johon tässä
haussa haetaan nyt kumppanijärjestöä.
- 20 % keräyksen teeman mukaiseen paikalliseen diakoniatyön kautta tapahtuvaan avustustoimintaan seurakunnissa.
- 60 % Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle avustamistoimintaan kehittyvissä maissa.
Yhteisvastuukeräys ja sen valtakunnallinen kampanja käynnistyy vuosittain helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina ja sen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Keräyksen ja kampanjan aktiivisin aika painottuu helmikuun ensimmäisestä sunnuntaista huhtikuun loppuun. Lahjoittaminen
on kuitenkin mahdollista koko kalenterivuoden. Yhteisvastuukeräys valtakunnallisena kampanjana tuo merkittävää näkyvyyttä myös kumppaneilleen.
KUMPPANILTA EDELLLYTÄMME
- Näyttöä tuloksellisesta ja ammatillisesta kehittämis- ja hanketoiminnan osaamisesta
- Toiminnan maantieteellistä laaja-alaisuutta Suomessa
- Arvoyhteensopivuutta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvomaailmaan
- Sitoutumista yhteistyösopimuksen sisältöihin niin keräyksen valmistelussa kuin kampanjassa
- Sitoutumista siihen, että kumppani ei toteuta omia valtakunnallisia rahankeräyskampanjoita
Yhteisvastuukeräyksen aktiivisimpaan kampanja-aikaan helmi-huhtikuussa. Mahdollisten akuuttien katastrofikeräysten järjestämisestä neuvotellaan erikseen tapauskohtaisesti.
YHTEISVASTUUVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ
- Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen teemana on väkivalta, sen ennalta ehkäiseminen ja / tai
väkivallan uhrien auttaminen. Yhteisvastuuvarat on tarkoitettu keräyksen kohderyhmää suoraa
hyödyntävään toimintaan, ei järjestön rakenteiden tai perustoiminnan tukemiseen.
- Tärkeää on piilossa olevan hädän näkyväksi tuominen yhteiskunnallisesti. Yhteisvastuun tavoit-
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teena on auttaa heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja niitä, jotka jäävät muiden auttamistoimien ulkopuolelle.
- Kyseessä tulee olla uuden ja akuuttiin tarpeeseen vastaavan toiminnan käynnistyminen tai jo
olemassa olevan, hyväksi havaitun ja tuloksekkaan toiminnan perusteltu tehostaminen, juurruttaminen ja levittäminen tai sen kokeileminen uudelle kohderyhmälle.
- Myös mahdolliset useamman eri toimijan yhteistyöhankkeet voivat hakea Yhteisvastuukeräyksen kumppanuutta.
- Vuosittain kotimaiseen valtakunnalliseen auttamistoimintaan kohdennetaan varoja noin 250
000–500 000 € riippuen keräyksen kokonaistuotosta. Keräyksen kumppanit voivat olla kasvattamassa keräystulosta omalta osaltaan huolehtimalla keräyksen laajasta näkyvyydestä osallistumalla aktiivisesti Yhteisvastuun rahankeräystoimiin.
- Kerättyjen varojen tilitys tapahtuu maaliskuussa 2024.

VALITUN KUMPPANIN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖSOPIMUS
Valitun kumppanin kanssa laaditaan yhteistyösopimus, jossa sovitaan seuraavista asioista:
Yhteisvastuukeräyksen kumppanijärjestö sitoutuu tuottamaan hyvissä ajoin ennen keräyksen
käynnistymistä kampanjan ja keräyksen tarpeisiin mm. seuraavaa materiaalia:
- Tiivistelmän tutkitusta tiedosta keräyksen kohderyhmään / teemaan liittyen. Yksityiskohdat sovitaan tarkemmin yhteistyösopimusta laadittaessa.
- Selvityksen siitä, mitä järjestö kerätyillä varoilla konkreettisesti aikoo tehdä, millä alueilla, ja
kuinka monen ihmisen arvioidaan toiminnalla tavoitettavan tai saavan avun toiminnan kautta.
- Osallistumaan Yhteisvastuukeräyksen YLE:lle tuottamien lyhytdokumenttien ja Yhteisvastuulehden artikkelin päähenkilöiden löytämiseen. Päähenkilöt ovat ihmisiä, jotka liittyvät keräyksen
teemaan / ongelmaan.
- Osallistumaan ennen keräyksen käynnistymistä alueellisten valmennuspäivien toteuttamiseen
mm. esittelemällä keräyksen teemana olevaa ilmiötä/ongelmaa ja sen erilaisia ratkaisumalleja
sekä tuottamalla materiaalia valmennuspäiviin.
- Lisäksi kumppanin odotetaan pitävän Yhteisvastuukeräystä esillä järjestön omassa viestinnässä
ja tapahtumissa, erityisesti kampanjan käynnistyessä ja sen aktiivisimpana aikana helmi-huhtikuussa.
- Kumppanin odotetaan nimeävän keräyksen teemaan liittyviä asiantuntijoita kampanjan tapahtumia sekä mediayhteyksiä varten.
- Toiminnan käynnistyttyä kumppanin tulee raportoida vuosittain Yhteisvastuukeräykselle toiminnan taloudesta ja sisällöistä sekä laatimaan loppuraportin puolen vuoden kuluessa Yhteisvastuukeräyksen rahoittaman toiminnan päättymisestä.
Kumppanuutta haetaan oheisen linkin kautta 18.2.2022 klo 16.00 mennessä.
https://link.webropol.com/s/yhteisvastuukumppanihaku2023

