
Ansökan om understöd via FDUV 2022

FDUV administrerar bidrag från några understödsfonder, däribland Desirée Grotenfelts fond och

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Du kan ansöka om ekonomiskt understöd från dessa fonder

om du inte fått understöd från din hemkommun eller om du inte blivit beviljad understöd för hela

lägeravgiften. Tyvärr garanterar inte ansökan om understöd att du beviljas bidrag.

FDUV ber om dina uppgifter för att vid behov kunna kontakta dig då beslut om beviljande av

understöd görs.

Vill du korrigera dina uppgifter, kontakta lägerkoordinatorn i din region. Uppgifterna

behandlas konfidentiellt och endast av personal på FDUV. De raderas i december 2023.

 

1. Kontaktuppgifter *

 Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*) och måste fyllas i för att slutföra formuläret.



För-
och ef-
ter-
namn

Telefon-
num-
mer

E-post-
adress

Ålder

Hemort
(kan va-
ra an-
nan än
boende-
ort)

2. Jag ansöker om understöd för deltagande i följande läger *
Välj det läger du sökt till som första alternativ.

Södra Finland

1. Läger för personer med omfattande stödbehov: Konst- och musikläger på
Lehmiranta i Salo 27.6–1.7.2022

2. Vuxenläger: Konst- och teaterläger på Lojo Spa & Resort i Karislojo 4–8.7.2022

3. Ungdomsläger: Action på Solvalla i Esbo 11–15.7.2022

4. Vuxenläger: Dans-, musik- och motionsläger på Solvalla i Esbo 18-22.7.2022

5. Vuxenläger: Skärgårdsläger på Kirjais kursgård i Nagu 25–29.7.2022

6. Dagläger för vuxna i Helsingfors 6–9.6.2022

7. Dagläger för barn och unga på Folkhälsanhuset i Pargas 13–16.6.2022

8. Dagläger för vuxna med konst och teater i Borgå 20–23.6.2022

9. Dagläger för barn och unga på Novia i Ekenäs 27–30.6.2022

10. Dagläger för vuxna med hantverk på Novia i Ekenäs 11–14.7.2022



11. Dagläger för vuxna med dans, musik och motion i Grankulla 18–21.7.2022

12. Dagläger för vuxna i Kyrkslätt 25–28.7.2022

Österbotten

13. Ungdoms- och vuxenläger: Musikläger på Kredu i Nykarleby 27.6–1.7.2022

14. Läger för personer med omfattande stödbehov: Dans-, musik- och motionsläger på
Norrvalla i Vörå 4–8.7.2022

15. Ungdomsläger: Action på Kronvik lägergård i Sundom, Vasa 11–15.7.2022

16. Vuxenläger: Konst- och teaterläger på Fridskär i Närpes18–22.7.2022

17. Barnläger: Skoj i naturen på Villa Elba i Karleby 25–29.7.2022

18. Dagläger för barn på Medborgarinstitutet Alma i Vasa 13–16.6.2022

19. Dagläger för barn och unga på Red & Green i Närpes 20–23.6.2022

20. Dagläger för vuxna med dans, musik och motion på Kronoby folkhögskola i
Kronoby 27–30.6.2022

21. Dagläger för unga med dans och musik på Evangeliska folkhögskolan i Vasa
4–7.7.2022

22. Dagläger för vuxna med hantverk på Red & Green i Närpes 11–14.7.2022

23. Dagläger för vuxna med konst och teater på Hotel Vallonia i Korsholm
18–21.7.2022

24. Dagläger för barn på Pörkenäs lägergård i Jakobstad 1–4.8.2022



3. Jag ansöker om följande summa *
Du kan ansöka om en del av eller hela lägeravgiften.
Om du har blivit beviljad kommunbidrag men inte fått bidrag för hela lägeravgiften kan du
ansöka om den resterande summan. 
Om du är Helsingforsbo eller Vasabo: Ansök om hela summan då du ännu inte vet hur stor
summa du blivit beviljad från din kommun.

4. Ladda upp en kopia av ditt senaste beskattningsintyg och
understödsbeslutet från din hemkommun här. *
Beskattningsintyget kommer våren 2022. Om du inte fått beskattningsintyget för 2022 då
du lämnar in ansökan kan du bifoga intyget från föregående år. Det finns också att ladda ner
på www.minskatt.fi.

Kontakta socialarbetaren vid din hemkommuns handikappservice om du inte fått ditt beslut
om bidrag för lägeravgift inom mars.

Bifoga en fritt formulerad rekommendation av till exempel socialarbetaren i din kommun om
ditt behov av understöd. Rekommendationen tas i beaktande i beslutet.

OBS! Ansökningar som saknar kommunens beslut eller en kopia av beskattningsintyget beaktas
inte.

5. Är du medlem i Steg för Steg?
Steg för Steg delar ut understöd till sina medlemmar. *

Ja

Nej

Vet inte

Jag vill bli medlem. Läs mer på www.stegforsteg.fi



6. Motivera varför du behöver understöd för lägeravgiften. *
Du kan beviljas understöd om du inte utan ekonomiskt stöd kan delta i läger. För att kunna
bedöma vem som har behov av understöd är det viktigt att du förklarar varför just du behöver
understöd.

7. Bankförbindelse (namn på bank och kontonummer enligt IBAN). *

8. Uppgifterna lämnades av + e-postadress: *
Besked om understöd skickas till e-postadressen som uppges här.
Om e-postadress saknas, meddela telefonnummer och hemadress.


