Riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, utvärdering av verksamheten: verbala beskrivningar 2022
ART (förordning 6 §)

OMFATTNING (förordning 6 §)

EKONOMI (förordning 6 §)

FRÄMJANDE AV DELAKTIGHET (förordning 6 §)

Verksamhetens målinriktning, utveckling,
uppföljningen av den egna verksamheten och
utvärderingen av hur målen uppnåtts

Volymen och mångsidigheten i fråga om
Verksamhetens betydelse inom ungdomsarbetet och
organisationens verksamhet, antalet unga som deltar ungdomspolitiken samt på organisationens
i verksamheten, hur rikstäckande verksamheten är verksamhetsområde
samt verksamhetens tillgänglighet

Verksamhetens kostnader i förhållande till
rikstäckningen och till kvaliteten samt förvaltningsoch personalkostnadernas andel av de totala
kostnaderna

Hur organisationen erbjuder unga en möjlighet att delta i
organisationens beslutsfattande och hur organisationen
på andra sätt främjar ungas förmåga och förutsättningar
att verka i samhället

Hakija on asettanut toiminnalleen erittäin selkeät ja
saavutettavissa olevat tavoitteet. Toiminta kehittyy
esimerkillisesti. Toimintaa seurataan hyvin tarkasti ja
säännöllisesti (sekä määrällisesti että laadullisesti).
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan
perusteellisesti.

Hakijalla on erittäin paljon monipuolista toimintaa
sekä paljon toiminnassa mukana olevia
nuoria/nuorten parissa toimivia, käytettävissään
oleviin voimavaroihinsa ja toimintansa tarkoitukseen
suhteutettuna. Toiminta on valtakunnallista.
Toiminnan saavutettavuus sekä tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistäminen on otettu huomioon
esimerkillisesti järjestön toiminnassa.

Hakijan toiminta on poikkeuksellisen merkityksellistä
nuorisotyön ja -politiikan muodostaman
kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna. Järjestö on
erityisen merkityksellinen toimija omalla
toimialallaan. Järjestöllä on täysin tarkoitukseensa
sopiva yhteistyöverkosto ja järjestön rooli/tehtävä
verkostossa on hyvin merkittävä. Järjestö suunnittelee
ja toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen
periaatteita sekä välittää kestävän kehityksen arvoja
kohderyhmälleen esimerkillisesti.

Hakijan toiminnan kustannukset ovat poikkeuksellisen
hyvin suhteessa toiminnan valtakunnallisuuteen ja
laatuun nähden. Hallinto- ja henkilöstökustannukset
ovat erittäin oikeasuhtaiset toisiinsa nähden, ottaen
huomioon järjestön toiminnan päämäärät,
toimintatavat ja toimialan.

Hakijan toiminnassa tarjotaan nuorelle erittäin laajat ja
monipuoliset mahdollisuudet osallistua järjestön
päätöksentekoon toiminnan kaikilla tasoilla, kuitenkin
ottaen huomioon järjestön toimintamuoto ja
jäsenyyspohja. Järjestön toiminnassa nuori saa joko
välittömästi tai välillisesti, runsaasti ja monipuolisesti,
sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän voi käyttää
osallistumiseen yhteiskunnassa, ottaen huomioon järjestön
toimintatapa ja tavoitteet.

Hakija on asettanut toiminnalleen kohtuullisen selkeät
ja saavutettavissa olevat tavoitteet. Toiminta kehittyy
hyvin. Toimintaa seurataan kohtalaisen tarkasti ja
säännöllisesti (sekä määrällisesti että laadullisesti).
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan melko hyvin.

Hakijalla on monipuolista toimintaa sekä melko
paljon toiminnassa mukana olevia nuoria/nuorten
parissa toimivia, käytettävissään oleviin
voimavaroihinsa ja toimintansa tarkoitukseen
suhteutettuna. Toiminta on valtakunnallista.
Toiminnan saavutettavuus sekä tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistäminen on otettu hyvin
huomioon järjestön toiminnassa.

Hakijan toiminta on hyvin merkityksellistä nuorisotyön
ja -politiikan muodostaman kokonaisuuden kannalta
tarkasteltuna. Järjestö on hyvin merkityksellinen
toimija omalla toimialallaan. Järjestöllä on
tarkoitukseensa sopiva yhteistyöverkosto ja järjestön
rooli/tehtävä verkostossa on merkittävä. Järjestö
suunnittelee ja toteuttaa toiminnassaan kestävän
kehityksen periaatteita sekä välittää kestävän
kehityksen arvoja kohderyhmälleen hyvin.

Hakijan toiminnan kustannukset ovat hyvin suhteessa
toiminnan valtakunnallisuuteen ja laatuun nähden.
Hallinto- ja henkilöstökustannukset ovat
oikeasuhtaiset toisiinsa nähden, ottaen huomioon
järjestön toiminnan päämäärät, toimintatavat ja
toimialan.

Hakijan toiminnassa tarjotaan nuorelle laajat ja
monipuoliset mahdollisuudet osallistua järjestön
päätöksentekoon toiminnan kaikilla tasoilla, kuitenkin
ottaen huomioon järjestön toimintamuoto ja
jäsenyyspohja. Järjestön toiminnassa nuori saa joko
välittömästi tai välillisesti, paljon sellaisia tietoja ja taitoja,
joita hän voi käyttää osallistumiseen yhteiskunnassa,
ottaen huomioon järjestön toimintatapa ja tavoitteet.

Hakija on asettanut toiminnalleen melko selkeät ja
saavutettavissa olevat tavoitteet. Toiminta kehittyy
vähintään jonkin verran. Toimintaa seurataan jollain
menetelmällä. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan
ainakin jonkin verran.

Hakijan toiminta on melko monipuolista ja
toiminnassa on mukana kohtuullinen määrä
nuoria/nuorten parissa toimivia, järjestön
käytettävissä oleviin voimavaroihin ja toimintansa
tarkoitukseen suhteutettuna. Toiminta on
valtakunnallista. Järjestöllä on riittävästi toimenpiteitä
saavutettavuuden sekä tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämiseksi, järjestön toiminnan
päämäärät, luonteen ja toimialan huomioon ottaen.

Hakijan toiminta on merkityksellistä nuorisotyön ja politiikan muodostaman kokonaisuuden kannalta
tarkasteltuna. Järjestö on merkityksellinen toimija
omalla toimialallaan. Järjestöllä on tarkoitukseensa
nähden melko sopiva yhteistyöverkosto ja järjestöllä
on rooli/tehtävä verkostossa. Järjestö suunnittelee ja
toteuttaa toiminnassaan kestävän kehityksen
periaatteita sekä välittää kestävän kehityksen arvoja
kohderyhmälleen.

Hakijan toiminnan kustannukset ovat riittävän hyvin
suhteessa toiminnan valtakunnallisuuteen ja laatuun
nähden. Hallinto- ja henkilöstökustannukset ovat
hyväksyttävässä määrin oikeasuhtaiset toisiinsa
nähden, ottaen huomioon järjestön toiminnan
päämäärät, toimintatavat ja toimialan.

Hakijan toiminnassa tarjotaan järjestödemokratian
edellyttämät, tavanomaiset mahdollisuudet osallistua
järjestön päätöksentekoon, kuitenkin ottaen huomioon
järjestön toimintamuoto ja jäsenyyspohja. Järjestön
toiminnassa nuori saa joko välittömästi tai välillisesti,
sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän voi käyttää
osallistumiseen yhteiskunnassa, ottaen huomioon järjestön
toimintatapa ja tavoitteet.

Hakija on asettanut toiminnalleen
yleisluonteiset/epäselvät ja/tai epärealistiset
tavoitteet. Toiminta ei juurikaan kehity. Toimintaa
seurataan puutteellisesti ja/tai epäsäännöllisesti.
Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vain vähän.

Hakijan toiminta on melko yksipuolista ja toiminnassa
on mukana melko vähäinen määrä nuoria/nuorten
parissa toimivia, järjestön käytettävissä oleviin
voimavaroihin ja toimintansa tarkoitukseen
suhteutettuna. Toiminta keskittyy vain joillekin
maantieteellisille alueille ja järjestön toimenpiteet
toiminnan saavutettavuuden sekä tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden edistämiseksi ovat puutteellisia.

Hakijan toiminnalla on pienehköä merkitystä
nuorisotyön ja -politiikan muodostaman
kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna. Järjestön
toiminnalla on vähäistä merkitystä omalla
toimialallaan. Järjestöllä on tarkoitukseensa nähden
puutteellinen yhteistyöverkosto ja järjestön
rooli/tehtävä verkostossa on melko
passiivinen.Järjestö suunnittelee ja toteuttaa
toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita sekä
välittää kestävän kehityksen arvoja kohderyhmälleen
välttävästi.

Hakijan toiminnan kustannukset ovat heikosti
suhteessa toiminnan valtakunnallisuuteen ja laatuun
nähden. Hallinto- ja henkilölöstökustannukset ovat
melko huonosti suhteessa toisiinsa nähden, ottaen
huomioon järjestön toiminnan päämäärät,
toimintatavat ja toimialan.

Hakijan toiminnassa tarjotaan minimimäärä
järjestödemokratian edellyttämiä mahdollisuuksia
osallistua järjestön päätöksentekoon, kuitenkin ottaen
huomioon järjestön toimintamuoto ja jäsenyyspohja.
Järjestön toiminnassa nuori saa joko välittömästi tai
välillisesti, vain heikosti sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän
voi käyttää osallistumiseen yhteiskunnassa, ottaen
huomioon järjestön toimintatapa ja tavoitteet.

Hakijan toiminnalleen asettamat tavoitteet ovat hyvin
epäselvät tai puuttuvat kokonaan, tai tavoitteet ovat
hyvin epärealistiset. Toiminta ei kehity lainkaan.
Toimintaa ei seurata. Tavoitteiden saavuttamista ei
arvioida.

Hakijan toiminta on hyvin yksipuolista ja toiminnassa
on mukana hyvin pieni määrä nuoria/nuorten parissa
toimivia, järjestön käytettävissä oleviin voimavaroihin
ja toimintansa tarkoitukseen suhteutettuna. Toiminta
keskittyy vain hyvin harvoille paikkakunnille ja
järjestön toimenpiteet toiminnan saavutettavuuden
sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi
ovat erittäin puutteellisia, tai niitä ei ole.

Hakijan toiminnalla ei ole, tai on vain äärimmäisen
vähän, merkitystä nuorisotyön ja -politiikan
muodostaman kokonaisuuden kannalta tarkasteltuna.
Järjestön toiminta ei ole merkityksellistä omalla
toimialallaan. Järjestöllä on tarkoitukseensa nähden
riittämätön yhteistyöverkosto ja järjestön
rooli/tehtävä verkostossa on olematon. Järjestö
suunnittelee ja toteuttaa toiminnassaan kestävän
kehityksen periaatteita sekä välittää kestävän
kehityksen arvoja kohderyhmälleen heikosti tai ei
lainkaan.

Hakijan toiminnan kustannukset eivät ole suhteessa
toiminnan valtakunnallisuuteen ja laatuun. Hallintoja henkilöstökustannukset ovat epäsuhtaiset toisiinsa
nähden, ottaen huomioon järjestön toiminnan
päämäärät, toimintatavat ja toimialan.

Hakijan toimininta ei tarjoa, tai ei tarjoa juuri lainkaan,
nuorelle mahdollisuuksia osallistua järjestön
päätöksentekoon, kuitenkin ottaen huomioon järjestön
toimintamuoto ja jäsenyyspohja. Järjestön toiminnassa
nuori ei saa välittömästi tai välillisesti sellaisia tietoja ja
taitoja, joita hän voisi käyttää osallistumiseen
yhteiskunnassa, ottaen huomioon järjestön toimintatapa ja
tavoitteet.

SAMHÄLLELIG VERKNING (förordning 6 §)

