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Sökande Ändamål euro

Ad Astra rf Bidrag för att skapa kulturaktiviteter för barn på eget modersmål. Interaktiva sagoföreställningar på arabiska i Esbo 2000

Alberga Svenska Pensionärer rf Bidrag för verksamhet, föredragshållare, svensk sammanhållning för pensionärerna i Alberga busstransport och för eventuell höstutfärd 700

Andreaskyrkan
Understöd för en barnkonferens i Grankulla med en aktivitets- och äventyrsdag på Solvalla för barn och ungdomar främst i Esbo, Grankulla och 

Helsingfors 30.6-2.7 2022.

1500

Barn- och ungdomsstiftelsen Understöd för det svenskspråkiga Dreams i Esbo-Grankulla: 4 inspirerande skolbesök till högstadier och andra stadiets läroanstalter. Dreams är 

förebyggande verksamhet med 13–18 åriga ungdomar som målgrupp.

2500

Barnavårdsföreningen Understöd för Tjejvillans verksamhet i Grankulla år 2022. Tjejvillan omfattar könssensitivt förebyggande arbete för att stödja flickor i deras 

vardag och utveckling.

4000

Daghemmet Grankottens föräldraförening Understöd för bondgårdsbesök, teater, förskolebarnens avslutningsmiddag, familjeevenemang för att stärka samhörigheten (hem-dagis), 

bokpaket, mediautrustning, odling och komplettering av uteleksaksutbudet.

2500

Dahlagrupp Understöd för konst-och kulturaktiviteter på svenskspråkiga äldreboenden i Esbo under sommaren och hösten 2022. 800

Drumsö Idrottskamrater Dicken rf. Understöd för handbollsverksamheten i huvudstadsregionen kalenderåret 2022 10000

DUV i Mellersta Nyland rf Understöd för fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Esbo och Grankulla under år 2022. 4500

Emsalö musikfestival förening r.f. Understöd för att organisera en konsert i Gallen-Kallela museet, Esbo hösten 2022. ' Programet är bl.a. Schubert och Piazzollas pianotrion 

framförda av Bellapais-trion.

1200

Esbo hembygdsförening r.f. Understöd för Hembygdsföreningens verksamhet så som litterär afton, Afton vid Esboån, höstseminarium, grötfest med Lucia, 

hembygdsbibliotek och driften av Lagstad Hembygdsgård.

8500

Esbo Idrottsförening r.f. Understöd för barn- och ungdomsverksamhet samt utvecklande av vuxenidrott och -motion i Esbo och Grankulla under året 2022. 120000

Esbo Navigatörer r.f. Verksamhetsstöd så att navigationintresset görs attraktivt och känt bland unga. För holmen Lilla Brändö som fungerar som ett tryggt 

övningsområde för medlemmar och sjöscoutkårer.

3700

Esbo Segelförening r.f. Understöd för befrämjandet av seglingsrelaterad juniorverksamhet i Esbo för barn i åldern 6-18 år inom Esbo Segelförenings verksamhet under 

året 2022

8000

Esbo Skytteförening rf Understöd för utveckling av breddsport för juniorer och på nationell nivå  och övningsbana i Lahnus, Esbo, för sommarträning 5000

Esbo svenska kulturförening rf Understöd för utgivning av kulturtidningen om aktuella samhälls- och kulturfrågor för drygt 10 000 svensk- och tvåspråkiga hushåll i Esbo 2023. 10000

Esbobygdens ungdomsförbund r.f. Undersöd för Finns sommarteaters produktion, köp av barack, sommarteaterns historik, Teaterskolan i Esbo, läger för barn i åk 3-6, EBUF:s barn 

och ungdomsverksamhet, En kulturdag & jobbseminarium för ungdomar

35000

Esbovikens pensionärsklubb Understöd för att arrangera en vår- och en höstresa med buss, för en födelsedags- och julfest i klubblokalen samt för att betala 

föreläsningsarvode till två föreläsare

1400

ESP Dalsvik pensionärsklubb Verksamhetstöd. 2000

ESP Esbo kyrkoby pensionärsklubb Understöd för vårresa Porkalaparentesen för ESP Esbo kyrkoby pensionärklubb den 7.6.2022 1000

ESP-Gäddvik-Mattby Pensionärsklubb Understöd för aktiv verksamhet för våra pensionärer,för aktuella och intressanta föredrag på klubbmötena, för utfärder i närområdena 

Söderlångvik och Fiskars för guidade museibesök och för vår- och julfest.

2000

Espoon soutajat ry Esbo roddare rf Understöd föör Esbo roddare, ansöker om medel för att förvärva en coastal dubbelsculler roddbåt. Coastal båtar är en bredare variant av 

olympiska roddbåtar och lämpar sig även för juniorer och nybörjare.

3250

Estrad Evenemang rf. Anders Grönroos För turnéhelheten ”På två språk – Kahdella kielellä” för finskspråkiga 6-12-åringar i Esbo-Grankulla läsåret 2022-23 2000

Fallåker Uf rf. Jacob Mickelsson Fallåker UF rf söker understöd för teater- och föreningsverksamhet under 2022. Föreningen skapar svenskspråkig teater i Esbo för publik från 

hela svenskfinland, samt ordnar verksamet för medlemmar.

6500

FDUV/Lägerverksamhet Filippa Sveholm För anordnandet av ett dagläger för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i Grankulla i juli 2022 med lägeraktiviteter och tillräckligt 

många ledare som möjliggör deltagande i lägerverksamheten

4000

Finlands Svenska Idrott Eva-Lotta Backman För arrangemang av Skogsmulle loppet för daghems barn. Skogsmulle är en form av naturskola och utomhuspedagogik för barn inom 

småbarnspedagogiken. Finansiering för busstransport för alla deltagare.

1500

Finlands svenska Marthaförbund Understöd för att genom en poddcast-serie sprida medborgarkunskap i privatekonomi och hantering av vardagsekonomiska företeelser åt unga 

i hela Svenskfinland.

3000

Finlands Svenska Publicistförbund Understöd för att kunna restaurera fönsterbågarna i vårt 100-åriga sommarhem på Estholmen i Sommaröarna i Esbo skärgård. 2500

Finlands svenska taltidningsförening rf Understöd för produktion, utgivning och utveckling av finlandssvenska taltidningar till synskadade och andra personer med läsnedsättning år 

2022, i första hand för prenumeranter i Esbo och Grankulla.

2000

FJÄLLSKIDARKLUBBEN-37 r.f. Understöd för att renovera och uppgradera en ankarlift i vår skidbacke Swinghill, Noux. 20000

Focus Mattliden rf Understöd för beredning av en stadsplan för förverkligandet av projektet Focus Mattliden, invid Mattlidens skolcentrum, för barn och unga, 

under 2022-23.

130000

Föreningen Esbo Sångkör rf För Esbo Sångkörs generella körverksamhet under verksamhetsåret 2022, körens 130:e jubileumsår 2000

föreningen Espoon Kielikylpy-Esbo Språkbad r.y Understöd för att motivera barn (Esbo språkbad dagis, 2022) att prova på olika idrott- och kulturverksamhet inom det lokala området och att 

stöda barns psykiska välmående som samtidigt förbättrar språkkunskap.

3500

Föreningen för Nytta och Nöje i Noux r.f. Undersöd för underhåll sommaren 2022 av Föreningen för Nytta och Nöje i Noux föreningshus, vars östra långsida är ansatt av fuktskador. 1500

Föreningen Grani Big Band r.f. Understöd för att upprätthålla en tradition med jazzmusik och en orkester i storbandsformat, inkluderande ordnandet av konserter för 

allmänheten med professionella gästartister inom denna genre.

2500

Föreningen Hem och Skola vid Alberga Skola RF Understöd för att arrangera extra löpträning för eleverna inför stafettkarnevalen. Då Alberga skola nyligen etablerats söks även medel för nya 

löpskjortor.

1500

Föräldraföreningen Kasan r.f. Understöd för att barnen på Kasabergets daghem ska få ta del av Naturskola sommaren 2022 samt uppleva en konsert i finlandssvensk 

barnmusik på vintern 2022-2023. Båda tillställningarna ordnas på daghemmet.

900

Föräldraföreningen vid Finno Daghem rf Ett kulturstipendium i syfte att erbjuda daghems- och förskolebarn en konsert på gården och två teaterföreställningar. 2500

Föräldraföreningen vid Finno skola rf Understö för alla elever i Finno skola samt även för 5:e klassisternas lägerskoleverksamhet. Bidraget som ansöks skall användas år 2022 och går 

till arrangemang av olika typer av elevaktiviteter och lägerskola

10400

Föräldraföreningen vid Fågelsångens daghem rf. Understöd för en guldkant i daghemsbarnens koronavardag vill föräldraföreningen ordna besök av teater Taimine och Hemböle ambulerande 

husdjurspark ute på daghemsgården på våren och hösten.

2000

Föräldraföreningen vid Kongsbergs daghem i Esbo Understöd för anskaffning av instrument och musikredskap till daghemmet Kongsberg. För att skapa ljud, rytm och musik tillsammans barnen 

och uppmuntra barnen att pröva på instrument och att skapa musik i grupp.

1200

Föräldraföreningen vid Lagstads daghem och förskola rf Understöd för teaterbesök till daghemmet, en konsert, två utflykter, ett kulturbesök och en cd-spelare för daghems- och förskolebarnen i 

Lagstad under läsåret 2022-2023

4000

Föräldraföreningen vid Mattbergets daghem och förskola rf Understöd för kulturupplevelser, idrotts-, lekredskap, material för förkovran, ev. utflykter för barn i Mattbergets daghem och försk. 

Gårdsförbättring. Föreläsningar för föräldrar och personal. Läsår 2022-2023.

6500

Föräldraföreningen vid Vindängens daghem och förskola rf Understöd för kultur- och sportaktiviteter som faller utanför den lagstadgade verksamheten inom dagvård för barn vid Vindängens daghem och 

förskola under verksamhetsåret 2022-2023.

2000

Föräldrarföreningen vid Vindängens skola r.f. Understöd för Vindängens skolas vintersportdag, lägerskola, Ebban nätbibliotek, sexsnack, och materiella införskaffningar samt filmlicens. 8000

Gallträsk Segelsällskap rf Understöd för anskaffning av 2 optimistjollar, tränarutrustning och säkerhetsutrustning till jollarna. Utrustningen används i GSS 

juniorverksamhet på Gallträsk i Grankulla till övning, tävling och eftissegling.

3000

Gammelgårds Ungdoms- och Allmogeförening r.f. Understöd för att kunna ordna en Svenska dagen fest på Carlberg den 6.11.2022. 900

Garantiföreningen för Mattby svenska eftis r.f. Verksamhetsstöd för Mattby svenska eftis under läsåret 2022-2023som fortgått sedan 1979. Vårt eftis är helt privat och får inga statliga 

understöd.

1500

Grani Tennis r.f För att stöda barn och ungas psykiska välmående genom seminarier och praktiska övningar och för att främja flickors hobby. För att främja 

samarbete mellan Svenskfinlands och Sveriges tennisföreningar.

7000

Granin Lähiapu ry, Grani Närhjälp rf Understöd för att upprätthålla och utöka verksamheten av Grani Närhjäp; personal-, operativa och utvecklingskostnader. Syftet är att förmedla 

frivilligarbete som förebygger kriser, ensamhet och utslagenhet.

7000

Grankulla Gymnastikförening rf. Understöd för föreningsläger i Vierumäki hösten 2022. I Vierumäki får gymnasterna tillgång till en av Finlands mest välförsedda redskapssalar. 

Läger stärker gymnasternas samhörighet och träningsmotivation.

7500

Grankulla IFK Handboll rf Understöd till GrIFK Handboll och GrIFK ELIT s för att kunna fortsätta erbjuda och utveckla junior-, hobby- och elithandboll för alla som är 

intresserade i Esbo och Grankulla, för 2022-2023.

30000

Grankulla kammarkör Verksamhetsstöd 2022. För våra måndagsövningar För konsert Earth Hour För Festival22 hfors För Requiem med Grankulla orkester För körresa 

december För julkonsert

3000

Grankulla Marthaförening rf. Understöd för program och kulturutfärder för sina 130 medlemmar, enligt föreningens målsättningar anhåller vi om förenings stöd. 2000

Grankulla musikfest förening rf Understöd för det tvåspråkiga evenemanget Grankulla musikfest, en hybridfestival med musik och föreläsningar som ordnas 28.10.-6.11.2022 5000

Grankulla scoutkår r.f. Understöd för deltagande i scoutlägret Finnjamboreen Kajo 2022 för Grankulla scoutkår och Scoutkårens MuHös scouter i åldern 12 och uppåt. 2000

Grankulla svenska kulturförening Bidrag för tidningen Vi i Grankulla, utgivning i november, Svenska dagen-fest i Grankulla för alla, fotoutställning med fotografier av villor i 

Grankulla, samt ett par författar-och musikkvällar,

10000

Grankulla Svenska Pensionärer rf Verksmahetsstöd. GSP ordnar regelbundna månadsträffar, teater/konst/konsertbesök, resor och fysiska aktiviteter under hela året för de 

svenskspråkiga pensionärerna i Grankulla

2500
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Grankullagillet r.f. Verksamhetsstöd: medlemsmöten med informativt, kulturellt eller aktuellt innehåll samt teater-, utställnings- och konsertbesök och utfärd till 

kultursevärdheter i trakten.

1000

GrIFK Alpine r.f. Understöd för utvecklande och bevarande av den redan välorganiserade barn och ungdomsverksamheten inom föreningen GrIFK Alpine r.f. 20000

GrIFK Fotboll Rf. Understöd för att höja kvaliteten på fotbollsverksamheten i Grankulla och dess inverkan på närsamhället, samt för att stödja låginkomstfamiljers 

barn och ukrainska barns fotbollshobby

25000

GrIFK Innebandy r.f. Understöd för kostnadsfria innebandydagar för barn och unga ledd av erfaren person i Grankulla år 22 För aktivering av idrott i föreningen för 

specialgrupper i Grankulla år 22 För arrangerande av läger år 22/23

15000

Gäddvik Svenska Barnträdgård r.f. Understöd för privat dagvård. För den fortlöpande verksamheten, främst för löne-, hyres- och matkostnader. En liten barngrupp ger barnen 

trygghet.

1000

Hagalund pensionärsklubb Verksamhetsstöd för svensksinnade pensionärer i Stor-Hagalund. Vi erbjuder ett mångsidigt program i form av regelbundna sammankomster, 

utfärder, teater, IT-skolning och övrigt program.

1200

Helsinki Photo Festival ry Understöd för tryckkostnader, översättningar från engelska till svenska och inställningskostnader för Nordic Village-projektet på Hanaholmen i 

Esbo stad

2000

Hem och skola i Grankulla, Hagelstam och GGs Understöd för Hagelstamska skolans och Gymnasiet Grankulla Samskolas 19 olika projekt till förmån för elever och personalen. De innebär t ex 

fortbildning, välmående, studieresor och utrustning.

30000

Hem och Skola vid Granhultsskolan rf Understöd för diverse aktiviteter för elever samt lärare i Granhultsskolan bl.a. stipendier, lägerskola, Motionskampanjen, utrustning, teater och 

projektunderstöd skolans körer.

15000

Hembygdens Vänner i Alberga r.f. Understöd för nytt avloppsrör till HRM:s avloppsnät via grannens avlopp. Arbetet görs av Espoon Maarakennus när nya grannen Toivo Group 

Oyj fått sitt avlopp kopplat till HRM:s nät, troligtvis i maj - juni 2022.

3000

IFK Grankulla Ishockey rf Understöd för utbildning av tränare och funktioner med syfte att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet, istider, träningslokaler, serieavgifter, 

medlemsavgifter, representationskläder.

15000

Johanniterhjälpen i Finland rf Understöd för att inom Skolprojektet även under 2022 kunna erbjuda skolor i Esbo-Grankulla avgiftsfria nödförsta hjälpen-kurser och för att 

kunna donera första hjälpen-ryggsäckar till skolorna.

3000

Kammarkören Novenas understödsförening rf Understöd för konsertresa till Vasa 10-11.9.2022, Toivo Kuulas komposition Stabat Mater framförs i Trefaldighetskyrkan i Vasa. 1000

Karamalmens Hem och Skola förening rf Understöd för utfärder, teater, konserter, böcker, lek- och pysselmaterial, stipendier för alla elever i Karamalmens skola. Sexsnack fär årskurs 5 

och lägerskola för årskurs 6.

9000

Kauniaisten kielikylpy ry Understöd för att språkbadseleverna vid 9B, ska kunna åka på klassresa till Åland stöd språkbadslärare utbildningsresa till Sverige 

prenumeration på Musikotekets musikportalen prenumeration på HBL Junior

1500

Kielilähettiläät ry; Språkambassadörerna rf Understöd för att utföra 100 språkambassadörsbesök i skollektioner i Esbo och Grankulla under tiden 1.8.2022-31.12.2023. 6000

Kilo svenska stiftelse/Kilo svenska lekskola Verksamhetsstöd år 2022 för det privata svenskspråkiga daghemmet Kilo svenska lekskola i Esbo. 1000

KOLE Understöd för att kunna förverkliga, uppmuntra och främja medborgarnas frivilliga utomhusaktiviteter och sport i Grankulla. KOLEs centralaste 

verksamhet handlar om upprätthåll av isbanan på Gallträsk

3200

KRAN rf Understöd för tvåspråkig lågtröskelmottagning inom området missbruk i Esbo år 2022. KRAN rf stöder missbrukare och närstående till dessa vid 

mottagningen vi driver i Mattby i Esbo.

6000

Krisjouren för unga / HelsingforsMission Understöd för krisjouren för unga som erbjuder kris- och samtalshjälp, grupp- och gemenskapsverksamhet på svenska åt unga i åldern 12-29 år i 

syfte att förebygga ensamhet samt förbättra de ungas psykosociala mående.

5000

Kulturföreningen Magiska Hatten r.f Understöd för kreativa eftermiddagsklubbar för åk 1-6 under läsåret 2022-2023 i Esbo och Grankulla 2500

Kungsgårds daghems föräldraförening rf Understöd för konsert med Arne Alligator för Kungsgårds daghem samt förskola. Konserten skulle arrangeras på daghemmets gård, innan 

sommaren 2022, senast dock på hösten 2022.

1300

Kungsgårds Föräldraförening rf. Understöd för lägerskola i Noux på våren, för åk 6. Att stöda elevernas sociala utveckling och ansvarstagande samt att erbjuda stärkande 

erfarenheter utanför skolmiljön.

3000

Köklax Frivilliga Brandkår rf Understöd för utrustning till föreningens ungdomsavdelning och fortsättning av projektet "en renare brandstation". Köklax frivilliga brandkår rf, 

en förening som idkar räddningsverksamhet i Esbo med omnejd.

8200

Kö-klubben Verksamhesbidrag till  Köklax pensionärsklubb för klubbens verksamhet under år 2022. 600

Lagstads skolas föräldraförening r.f. Understöd för alla årskurser i Lagstad skola: rastaktiviteter, teaterbesök, friluftsdag o.dyl. aktiviteter; materialanskaffning till skolan; 

klubbverksamhet; klasspeng och elevstipendier; lägerskola (åk 6);

20000

Lekskolan Sockan Södrik svenskar r.f. Understöd för naturupplevelser/utomhuspedagogik till barnen vid daghemmet Lekskolan Sockan genom besök till Naturhistoriska muséet i maj 

2022 och samarbete med Naturskolan Uttern inkommande läsår 2022-2023.

800

Läsdrama på Vallmogård Understöd för två läsdramakvällar med finlandssvensk dramatik på Vallmogård i Grankulla under hösten 2022. Som uppläsare fungerar 

skådespelare.

3500

Mattelandet i Esbo Understöd för Kängurutävlingen i mars 2023 och spelturneringarna i Mattelandet (deltagare: elever i åk 3-9 i Esbo) samt för anskaffning av 

material för ett matematiskt flyktrum.

1000

Mattlidens föräldraförening rf Understöd för att kunna bidra till att de enskilda klasserna ska kunna delta i olika kulturevenemang, teaterbesök, idrottsevenemang, språkresor, 

utflykter eller andra gemensamma aktiviteter.

30000

Mattlidens gymnasium Understöd  för att ordna program som stärker samhörigheten och välmåendet bland våra studerande samt personal , för att understöda 

studerandemedverkan i internationella projekt , för studerandestipendier

32000

Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf Understöd för vattengymnastik för medlemmar i Mellersta Nylands Diabetesförening Mendi rf från Esbo och Grankulla i Grankulla simhall 15 

veckor under vårterminen och 15 veckor under höstterminen 2022.

1050

Norr om Stan rf Understöd för GLU - ledarskapsutbildning för unga i åldern 14-17 år i Esbo och Grankulla under år 2022. 4000

Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f. Verksamhetsbidrag för Nylands svenska ungdomsförbund 3000

Orienteringsföreningen OK 77 rf Understöd för renovering av föreningens klubbstuga i Noux. Stugan är viktig för hela föreningen och används speciellt för läger och 

orienteringsträning för barn och unga.

5000

Pensionärskören FURORNA Understöd för körverksamhet i Esbo 2022, för körläger i Järvenpää och Noux, för vår- och julkonserter och beställning av ett nytt körverk 

"Skogen" att framföras på 30-årsjubileet i Hagalund 20.10.2023.

2500

Pohjola-Norden i Esbo Understöd för kultur- och studieresa till Oslo 9/2022 för 30 medlemmar i Pohjola-Norden/Region Syd. Munch-muséet, Voksenåsen och Lysebo, 

det finsk-norska kulturinstitutet, kören VoiceOver och Manglerudshjemmet.

1000

Päivänkehrän kielikylpy ry Understöd för lägerskola i Solvalla Idrottsinstitut i Noux för språkbadsklass 6K och för deltagande i Olarin Lystit på Kuitinmäki skolan & för "Må 

bra"-föresläsning för alla språkbadsklass i Päivänkehrän skola.

1500

Rödskogs Föräldraförening rf Understöd för dagsläger för eleverna i Rödskogs skola; ett i början av sommarlovet och ett innan skolstarten. Vi ansöker även om bidrag till 

mångsidig klubbverksamhet och utdelandet av stipendier.

3000

Scoutkåren Tre Björkar rf Undestöd för deltagande i storlägret Mova  i Schweiz. Vi deltar med 16 scouter för att främja vänskap över gränserna och skapa nya 

internationella samarbeten.

1500

Simmis Grani Ry. Understöd för  1) tränar- och ledarutbildning, 2) att hålla säsongavgifterna på nuvarande nivå, och 3) verksamhetens utveckling. 6000

Skolteateaterföreningen rf / Unga Teatern Verksamhetsstöd; föreställningar och publikarbete hösten 2022 och våren 2023. 40000

Smedsby Hem och Skola rf Understöd för årskurs 6 i Smedsby lågstadieskola och deras lägerskola till Labbnäs på Kimitoön 28.-31.2023 3000

SoulSisters Understöd för konsertturnén Swing Noir 1300

Steg för Steg rf Understöd för intresseföreningen Steg för Stegs styrelsearbete, som drivs av och för personer med intellektuell funktionsnedsättning, under 

verksamhetsår 2022.

2000

Storängens Hem och Skola rf Undersöd till Storängens skola för kulturell- och idrottsrelaterad verksamhet och upplevelser på det svenska språket under verksamhetsåret 

2022/2023.

14000

Svenska Finlands folkting Understöd för Folktingets direktsända tv-gala på svenska dagen år 2022 i Sellosalen i Esbo. 5000

Svenskfinlands krigsänkebarn r.f Verksamhetsbidrag. 1000

Sydkustens landskapsförbund r.f. Understöd för ordkonstverksamhet för barn och unga i Esbo och Grankulla 3500

Taimine Oy - Teater Taimine Understöd för tvåspråkiga turnéföreställningen Knock Out för åk 7-9 och andra stadiet. Efter premiär i september 2022 turnerar den i skolor i 

Esbo och Grankulla och övriga Finland.

6500

Teater Kojan r.f. Understöd för teaterturné riktad till barn och unga i Esbo & Grankulla 3000

Understödsföreningen för Esbo Kammarkör r.f. Understöd för Ecoro blandkörs verksamhet 1600

Understödsföreningen för jazzmusik i Grankulla rf Understöd för melodisk swing- och jazzmusik med tonvikten på det svenskspråkiga Finland samt ge unga musikstuderande möjlighet att 

uppträda på våra evenemang.

2000

Ungmartha r.f. Understöd för verksamhet riktad till barn och unga i Esbo och Grankulla i form av kurser, temadagar, dagläger samt föreläsningar vars 

huvudsakliga syfte är att förmedla kunskap om en sund, hållbar livsstil.

4000

Västerledens Språkbad Rf Undestöd för inköpa av Smart Boards. 2700

Westend Daghem (Esbo Stads kommunala daghem) Understöd till Föräldraföreningen vid Westend daghem för en konsert med Arne Alligator. 800

Westendinpuiston koulun vanhemmat ry Bidrag för litteratur, teater, idrottsutrustning och andra allmännyttig verksamhet på svenska. Vår skola har ca 300 svensk- (svenska språkbad) 

och finskspråkiga elever på klasserna 1-6.

2000

Yrkeshögskolan Arcada Understöd för utveckling av digitalt stödda inlärningsmiljöer på Arcada. Miljöerna stärker studenternas färdigheter att använda och utveckla 

digitala lösningar för samhällets behov inom olika sektorer.

20000


