Palvelut järjestöille
Moniheli tukee monikulttuurijärjestöjen kehittymistä sekä yhteistyötä heidän välillänsä ja muiden toimijoiden
kanssa. Toiminnassamme tuomme esiin verkoston hyviä käytäntöjä ja monipuolista osaamista. Palvelumme ovat
saatavilla suomeksi ja / tai englanniksi. Lisäksi tarjoamme tukipalveluja ranskaksi ja meihin voi ottaa yhteyttä
myös somaliksi ja arabiaksi. Löydät alta lisätietoa palveluistamme.

Oppimispalvelut
Monihelin tarjoamat koulutukset, oppimisryhmät ja infotilaisuudet tukevat järjestöjen kehittymistä mm.
hallinnon, projektisuunnittelun, varainhankinnan tai viestinnän kannalta. Jäsenjärjestöt voivat myös oppia
Jäsensivuilla olevilla materiaaleilla. Materiaaleista löytyy oppaita ja ohjeita, ja esim. kalenteri avustushauista,
työkaluja toiminnan arviointiin tai vinkkejä tapahtumien mainostamiseen.

Neuvonta ja sparraus
Neuvoamme järjestöjä kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse. Autamme heitä toimimaan lain mukaisesti,
hakemaan avustusta, kehittämään toimintaan ja löytämään yhteistyökumppaneita. Sparraamme pyynnöstä
järjestöjen kanssa, jotka haluavat parantaa projektisuunnitelmiaan.

Toimintatila
Järjestöt voivat vuokrata Helsingin Kalasatamassa sijaitsevaa Monihelin tiloja kokouksia, koulutuksia tai kursseja
varten. Tilan käyttö on yleensä ilmainen Monihelin jäsenjärjestöille. Lue lisää tilan käytön ehdoista ja säännöistä
ja varaa aikaa varauskalenteristamme klikkaamalla alla olevasta napista. Ylläpidämme myös listan muista
tapahtumatiloista, jossa järjestöt voivat järjestää toimintaa.

Järjestöklubit
Monikulttuurijärjestöt voivat esittäytyä, jakaa hyviä käytäntöjään ja tutustua mahdollisiin yhteistyökumppaneisiin
Monihelin Järjestöklubi-tapahtumissa. Jokainen Järjestöklubi on järjestetty eri järjestötoimintaan liittyvän teeman
ympärillä (vuonna 2020 mm. miesten hyvinvointi, mielenterveys, työllistymistuki järjestötyön tueksi). Järjestöklubit
ovat kaikille avoimia. Niihin voi osallistua suomeksi ja englanniksi, ja myös verkossa.

Yhteistyön vahvistaminen
Tarjoamme eri alustoja ja tilaisuuksia, jossa jäsen- ja muut monikulttuurijärjestöt voivat verkostoitua
(jäsenjärjestöjen Facebook-ryhmä ja WhatsApp-ryhmä). Teemme myös monikulttuurijärjestöjen hyvän työn
näkyväksi eri viestintäkanavissamme, jotka tavoittavat tuhansia seuraajia ja toimijoita. Seura meitä verkossa:
Facebook, Twitter, Instagram, newsletter.

Palvelut jäsenjärjestöille
Monihelin toiminta on avoin kaikille, mutta jäsenjärjestöt ovat tiiviimmin yhteydessä Moniheliin ja sen hankkeisiin
ja toimintoihin (Katto-toiminta, OmaPolku-hanke ja Terkku-hanke). Vain jäsenjärjestöt saavat hyödylliset
jäsenkirjeet sähköpostitse, pääsevät Jäsensivuihin ja sen materiaaleihin, voivat vaikuttaa verkostoon esim.
hallituksen jäseninä, ja voivat hakea Moniheli-avustusta toiminnalleen.

Moniheli-avustus
Moniheli tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa maahan muuttaneiden kotoutumisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistämiseksi. Moniheli-avustuksella pieni järjestö oppii myös projektisuunnittelusta ja -hallinnosta. Vuonna 2020
Moniheli on jakanut 75 000 euroa 20 projektille, joista voit lukea lisää tässä uutisessa. Vain edellisen vuoden
aikana liittyneet jäsenjärjestöt, jotka eivät saa STEA-avustusta, voivat hakea Moniheli-avustusta. Avustusta voi
hakea kerran vuodessa.

Lue lisää jäsenyydestä Liity jäseneksi -sivulta.

