Tukilinja-lehti
tukee ja vaikuttaa
Vuonna 1996 perustettu Tukilinja on vammaisalan erityisaikakauslehti, jota julkaisee Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry. Lehti suunnataan suurelle
yleisölle, ja sen tuotto jaetaan apurahoina.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää vammaisten ja toimintarajoitteisten ihmisten
osallistumista yhteiskuntaan. Vaikuttamisen keinoina ovat Tukilinja-lehti ja apurahat. Voit tukea toimintaa tilaamalla Tukilinja-lehteä.
Apurahoilla annamme vetoapua tilanteissa, joissa tuella on todellista vaikutusta.
Henkilökohtaisissa apurahoissa pyrimme
siihen, että tuen avulla päästään uuteen
tilanteeseen, jossa avun tarve vähenee ja
yksilön oma toimintakyky vahvistuu.
Ryhmä- ja hankeapurahat suunnataan
pieniin, paikallisiin kohteisiin tai hankkeisiin, joissa tavoitteena on kehittää uusi toimintamalli.
Tutkimusapurahat kohdistetaan vammaistutkimukseen,
jossa etsitään
tietoa tasaarvon tueksi.

Tietokone, tulostin ja Office koululaiselle — Vammaisen yrittäjän
starttiraha — Opiskelun matkakulut — Vammaisurheilijan kisamatka — Syntetisaattori — Oppikirjat lukiolaiselle — Kangaspuut — Leirikoulun omavastuuosuus — Digitaalinen järjestelmäkamera — Harrastuskurssin osallistumismaksu — Suurikokoinen
näyttö näkövammaiselle — Uudet
työvälineet siivousyrittäjälle —
Apuraha vammaistutkimukseen —
Tietokoneohjelma ammattikäyttöön — Tietokoneen ajokorttikurssi — Käsipolkupyörä — Kuntopyörä — Salibandy-sähköpyörätuolin ohjain — Maastopyörätuoli — Kitara — Ompelukone —
Erityisryhmien jalkapalloilutapahtuma — Kesäteatteriesityksen
puvustamiskulut
— Osa-apuraha
www.tukilinja.fi
ajokorttiin — Kukkien sidontaapurahat@tukilinja.fi
kurssi
— Moottorisaha — Säädettävä suunnittelupöytä — Käytetty
keramiikkauuni — Kolmipyöräinen polkupyörä — Viistohiontakone — Monitoimitulostin
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Lisätietoa
tukitoiminnasta:

TUKEA ELÄMÄN
HAASTEISIIN

Voimmeko
auttaa sinua?
1. Minulla on toimintarajoite,
joka johtuu sairaudesta
tai vammasta.
2. Haluan päästä
opiskelemaan / töihin /
toimintaan mukaan!
3. Onnistuakseni siinä
tarvitsen jotain, mihin
minulla ei ole varaa.

Jos sait kokoon kolme
ruksia, sinun kannattaa
lukea tämä esite loppuun.

HAE APURAHAA
Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten koulunkäyntiä, opiskelua,
työllistymistä ja aktiivista elämää. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että
yhteisöille.
Tukilinjan henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. Liikunta- tai aistivamman lisäksi rajoitteen voi aiheuttaa pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus. Olennaista ei ole
diagnoosi vaan se, että se rajoittaa toimintakykyä.
Henkilökohtaisia apurahoja
voit hakea ympäri vuoden, ja
niitä myönnetään kymmeniä
kuukausittain. Yksityishenkilöiden apurahojen suuruutta
rajoittaa lahjaverotus, joten ne
ovat alle 4000 euron suuruisia.

Muille kuin yksityishenkilöille myönnettävät
apurahat voivat olla tätä suurempiakin.
Alla ovat tyypillisimmät apurahat, joita
Tukilinjalta haetaan, mutta muutakin voit
hakea. Tarkemmat hakuohjeet löydät nettisivuiltamme (www.tukilinja.fi).

Henkilökohtaiset apurahat:

ɓɓ Apuraha opiskeluun
ɓɓ Tietokone opiskelun apuvälineeksi
ɓɓ Tietokone kuntoutumisen edistämiseen
ɓɓ Pienyrittäjän apuraha
ɓɓ Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen
ɓɓ Harrastusapuraha
ɓɓ Kilpaurheiluapuraha
ɓɓ Kulkuvälineapuraha

Muut apurahat:

ɓɓ Ryhmä- ja hankeapuraha
ɓɓ Vammaistutkimusapuraha
ɓɓ Vuoden toimija -apuraha

