
Ansökan om understöd via FDUV 2023
 
FDUV administrerar bidrag från några understödsfonder, däribland Desirée Grotenfelts fond, Stiftelsen Brita

Maria Renlunds minne och Kerstin och Ernst Ehrs stiftelse.Du kan ansöka om ekonomiskt understöd från dessa

fonder om du inte fått understöd från din hemkommun eller ditt välfärdsområde 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 2024.

1. Kontaktuppgifter *

För- och efternamn

Telefonnummer

E-postadress

Ålder

 Obligatoriska frågor är markerade med en stjärna (*)



2. Jag ansöker om följande summa *
Du kan ansöka om en del av eller hela lägeravgiften. 
Om du har blivit beviljad kommunbidrag eller bidrag från ditt välfärdsområde 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.  
Om du är Vöråbo: Ansök om hela summan då du ännu inte vet hur stor summa Stiftelsen Kerstin och
Ernst Ehrs ersätter.

3. Ladda upp en kopia av ditt senaste beskattningsintyg och
understödsbeslutet från din hemkommun här. *
Beskattningsintyget kommer våren 2023. Om du inte fått beskattningsintyget för 2023 då du lämnar
in ansökan kan du bifoga intyget från föregående år. Det finns också att ladda ner på
www.minskatt.fi. För att logga in på minskatt.fi behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om
du inte har det får du beskattningsintyget genom att vara i kontakt med Skatteförvaltningen. Var ute
i god tid, så du hinner få intyget. 
 
Ta kontakt med socialarbetaren inom din hemkommuns eller ditt välfärdsområdes
funktionshinderservice om du inte fått ditt beslut om bidrag för lägeravgift inom mars. 
 
Om du vill kan du bifoga en fritt formulerad rekommendation av till exempel socialarbetaren i din
kommun eller ditt välfärdsområde om ditt behov av understöd. Rekommendationen tas i beaktande i
beslutet. 
 
OBS! Ansökningar som saknar kommunens eller välfärdsområdets beslut eller en kopia av
beskattningsintyget beaktas inte.

4. Motivera varför du behöver understöd för lägeravgiften. *

Hemort (kan vara
annan än
boendeort)



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.

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


