
  
 

Hankenumero: 2021-1-FI01-KA153-XXXXXX 
Hakija: XX 
Hankkeen nimi: XX 
KA1: Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus 
 

PALAUTE 

Hankkeenne vahvuudet: 
- valittu aihe liittyy vahvasti Erasmus+ -ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin 
- nuoret ovat valinneet heitä kiinnostavan aiheen yhdessä 
- vaihdon ohjelma on vahvasti nuorten itsensä suunnittelema ja se antaa hyvän mahdollisuuden oppia 
laajasti valitusta aiheesta 
- oppimisnäkökulma on järkevästi liitetty nuorisovaihdon ohjelmaan 
- vaihdon aikana toteutettava mediatyö linkittyy helposti tulosten levittämistoimiin 
- vaikutukset osallistujiin ja organisaatioihin ovat vahvat 
- kumppanuus toimii sekä organisaatioiden että nuorten tasolla hyvin. 
- hankkeen tulosten levittämistoimet ovat suunnitelmallisia ja varmasti tavoittavat hyvin nuoria. 
 
Hankkeen tukisumma on haettua pienempi, koska matkapäivät oli merkitty hakemuksessa 
toimintapäiviksi. Niiden lisäksi hakemus lisäsi kaksi ylimääräistä matkapäivää. Tuki myönnetään 6 
toimintapäivälle ja 2 matkapäivälle. 
 
Valitsimme hankkeenne niin sanotuksi good practice -hankkeeksi sen vahvan nuorisolähtöisyyden, 
hyvän kumppanuuden ja laadukkaan toimintaohjelman ansiosta. Seuraamme good practice -
hankkeita omassa viestinnässämme. 
 

 
Arvioinnin eri osa-alueiden pistemäärät ja kokonaispistemäärä 
 

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (0–30 p.) 27

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (0–40 p.) 37

Hankkeen hallinnoinnin laatu (0–30 p.) 25

KOKONAISPISTEMÄÄRÄ 89  
  



  
 

Hankenumero: 2021-1-FI01-KA152-XXXXXX 
Hakija: XX 
Hankkeen nimi: XX 
KA1: Nuorisovaihto 
 

PALAUTE 

Hankkeenne vahvuudet: 
- Ajankohtainen ja tärkeä teema, joka sopii Erasmus+ -ohjelmaan 
- Sustainable day toimintajakson aikana on hyvä tapa levittää tietoa aiheesta. 
 
Hankkeenne heikkoudet: 
- Hankkeen perustelut ovat hyvin yleiset ja hankeidea on lähtöisin organisaatioista 
- Hakemuksesta ei välity hakijaorganisaation tai nuorten näkökulma käsiteltäviin aiheisiin 
- Hakemuksessa on ristiriitaista tietoa osallistujien valinnasta ja osallisuudesta hankkeen 
suunnitteluun 
- Käytännön järjestelyt kuvataan yleisellä tasolla 
- Hakemuksesta ei ilmene, miksi nuoret osallistujat haluava toteuttaa hankkeen 
- Valokuvanäyttelyn sisällöstä ei kerrota mitään 
 
Suomen kansallinen toimisto ei myönnä tukea nuorisovaihdoille, jotka eivät ole osallistuvien nuorten 
itse suunnittelemia ja joissa osallistuvat nuoret valitaan tuen myöntämisen jälkeen. 
 

 
Arvioinnin eri osa-alueiden pistemäärät ja kokonaispistemäärä 
 

Relevanssi, perustelut ja vaikutus (0–30 p.) 12

Hankesuunnitelman laatu (0–40 p.) 18

Hankkeen hallinnoinnin laatu (0–30 p.) 20

KOKONAISPISTEMÄÄRÄ 50  
 
 


