
Lägeransökan 2023 

Roligt att du vill ansöka om lägerplats för sommaren! 
 
En glädjande nyhet för i år är att FDUV:s lägerverksamhet har fått STEA medel. Den största
förändringen gäller lägeravgiften för övernattningsläger och transporten. 
I år har vi kunnat sänka övernattningslägrens avgift till 250 euro. 
I och med STEA finansieringen behöver vi ställa några tilläggsfrågor.  
 
Fyll i ansökan så noggrant som möjligt. 
Det är viktigt att lägerkoordinatorerna får korrekta uppgifter. 
Om vi får utförlig information kan vi bättre planera ett meningsfullt läger för alla på förhand. 
 
Vid behov kan du printa ut en papperblankett på FDUV:s webbplats www.fduv.fi/lager 
eller kontakta lägerkoordinatorn i din region. 
FDUV ber om dina kontaktuppgifter för att vid behov kunna kontakta dig angående läger. 
Övriga uppgifter insamlas med tanke på lägerutförandet. 
 
Vill du korrigera dina uppgifter, kontakta lägerkoordinatorn i din region. 
Södra Finland: Filippa Sveholm, filippa.sveholm@fduv.fi, 040 865 38 88. 
Österbotten: Daniela Mård, daniela.mard@fduv.fi, 050 302 78 88. 
Uppgifterna behandlas konfidentiellt endast av personal på FDUV och raderas i december 2024.

1. Mina kontaktuppgifter

För- och
efternamn  *

Gatuadress  *

 Obligatoriska frågor är markerade med en stjärna (*)



2. Min kontaktperson
Beskedet om lägerplats skickas elektroniskt till din och kontaktpersonens e-postadress. 
Om du inte har en kontaktperson skickas beskedet till den e-postadress du uppgett under dina
kontaktuppgifter.

Önskemål om läger. 
Observera ändringar gällande transporter då du väljer läger. Se broschyr för mera information.

3. Jag vill delta i *

Postnummer och
ort  *

Telefonnummer

E-postadress

Hemkommun (kan
vara annan än
boendeort)  *

Faktureringsadress
(om annan än
hemadress)

Ålder  *

För- och
efternamn  *

Telefonnummer  *

E-postadress  *

Södra Finland

1. Dagläger för vuxna: Konst och musik i Borgå 26–29.6

2. Dagläger för barn och unga: Skratt och skoj i Esbo 3–6.7

3. Dagläger för vuxna: Konst- och hantverk i Kyrkslätt 10–13.7

4. Dagläger för barn och unga: Cityläger på Hotel Kalkstand i Pargas 24–27.7

5. Läger för personer med stort stödbehov: Sommarskönt på Lehmiranta i Salo 26–30.6

6. Läger för barn och unga: Chill på Lojo Spa och Resort i Karislojo 3–7.7

7. Vuxenläger: Teater på Lojo Spa och Resort i Karislojo 10–14.7

8. Barn- och ungdomsläger: Action på Solvalla i Esbo 17–21.7



Önskemål om läger

4. Mitt andra alternativ är *

9. Dans- och musikläger för vuxna: Swing på Solvalla i Esbo 17–21.7

10. Konst- och naturläger för vuxna: Cityläger i skärgårdsstad på Hotel Kalkstrand i Pargas
24–28.7

Österbotten

11. Dagläger för barn och unga vid Evangeliska Folkhögskolan i Vasa 3–6.7

12. Dagläger för vuxna: Konst och hantverk på Kilen i Sideby 10–13.7

13. Dagläger för barn och unga i Jakobstad 17–20.7

14. Dagläger för vuxna: Dans och musik på Kronoby Folkhögskola 31.7–3.8

15. Vuxenläger: Musik på Kredu i Nykarleby 26–30.615.

16. Läger för personer med stort stödbe�hov: Må bra på Norrvalla i Vörå 3–7.7

17. Barnläger: Teaterlekar på Norrvalla i Vörå 10–14.7

18. Ungdomsläger: Dans och Musik på Norrvalla i Vörå 10–14.7

19. Ungdomsläger: Skärgårdskonst på Sälgrund utanför Kaskö 17–21.7

20. Vuxenläger: Teater på Kilen i Sideby 24–28.7

21. Läger för unga vuxna: Naturäventyr på Villa Elba i Karleby 31.7–4.8

Södra Finland

1. Dagläger för vuxna: Konst och musik i Borgå 26–29.6

2. Dagläger för barn och unga: Skratt och skoj i Esbo 3–6.7

3. Dagläger för vuxna: Konst- och hantverk i Kyrkslätt 10–13.7

4. Dagläger för barn och unga: Cityläger på Hotel Kalkstand i Pargas 24–27.7

5. Läger för personer med stort stödbehov: Sommarskönt på Lehmiranta i Salo 26–30.6

6. Läger för barn och unga: Chill på Lojo Spa och Resort i Karislojo 3–7.7

7. Vuxenläger: Teater på Lojo Spa och Resort i Karislojo 10–14.7

8. Barn- och ungdomsläger: Action på Solvalla i Esbo 17–21.7

9. Dans- och musikläger för vuxna: Swing på Solvalla i Esbo 17–21.7

10. Konst- och naturläger för vuxna: Cityläger i skärgårdsstad på Hotel Kalkstrand i Pargas
24–28.7

Österbotten

11. Dagläger för barn och unga vid Evangeliska Folkhögskolan i Vasa 3–6.7

12. Dagläger för vuxna: Konst och hantverk på Kilen i Sideby 10–13.7



5. Ifall det inte finns plats på dina alternativ, är du intresserad av att bli
erbjuden plats på ett annat läger? *

Under de senaste åren har FDUV:s lägerverksamhet haft flera sökanden än vad det funnits
lägerplatser. Motivera till följande varför du skall få en lägerplats på basen av din nuvarande
livssituation. Med STEA finasierad verksamhet behöver vi veta följande.  
 
Ansökningar som saknar motiveringar beaktas tyvärr inte.

9. Sociala skäl (till exempel ensamhet, miljöombyte, social träning, nya
upplevelser, avlastning för föräldrar) *

13. Dagläger för barn och unga i Jakobstad 17–20.7

14. Dagläger för vuxna: Dans och musik på Kronoby Folkhögskola 31.7–3.8

15. Vuxenläger: Musik på Kredu i Nykarleby 26–30.6

16. Läger för personer med stort stödbehov: Må bra på Norrvalla i Vörå 3–7.7

17. Barnläger: Teaterlekar på Norrvalla i Vörå 10–14.7

18. Ungdomsläger: Dans och Musik på Norrvalla i Vörå 10–14.7

19. Ungdomsläger: Skärgårdskonst på Sälgrund utanför Kaskö 17–21.7

20. Vuxenläger: Teater på Kilen i Sideby 24–28.7

21. Läger för unga vuxna: Naturäventyr på Villa Elba i Karleby 31.7–4.8



10. Övriga skäl. Motivera varför det är viktigt för dig att komma på läger. *

11. Hur bor du? Du kan välja flera alternativ. *
Vi frågar med tanke på behovet av ledare per läger och risken för eventuell smittspridning.

Rörlighet

12. Välj de alternativ som stämmer in på dig (du kan välja flera alternativ). 
Förklara närmare efter påståendet. *

Med mina föräldrar

Självständigt i egen lägenhet

I egen lägenhet med boendestöd

På ett lägenhetsboende

På ett gruppboende

Annat, berätta

Jag går själv.

Jag går med rullator.

Jag använder rullstol när jag förflyttar mig längre
sträckor.

Jag är rullstolsburen.

Jag behöver hjälp i duschen.



13. Hur kommunicerar du? *

14. Medicinering *
Vi frågar för att vi ska kunna säkerställa oss om att vi anställer lägerledare med rätt behörighet.

15. Vilka hjälpmedel tar du med till lägret? 
Välj de alternativ som stämmer in på dig (du kan välja flera alternativ) *
På lägergårdarna finns det inga hjälpmedel. Det som behövs för att kunna delta i lägret ska var och
en ta med. Vi måste försäkra oss om att det finns plats för dem på lägret.

Jag behöver hjälp på toaletten.

Jag behöver hjälp vid måltider.

Talat språk

Tecken som stöd

Bilder

Kommunikationsplatta

Teckenspråk

Annat, vad?

Jag har ingen medicin.

Jag sköter min medicin helt och hållet själv.

Jag kan ta min egen medicin bara någon påminner mig.

Jag behöver hjälp att ta min medicin. Hur många
gånger per dag?

Jag har med mig en egen assistent som har behörighet att ge medicin.

Annat

Inga hjälpmedel

Rullator

Rullstol

Extra rullstol

Lift

Duschstol



16. Inkvartering. 
Välj de alternativ som stämmer in på dig (du kan välja flera alternativ). *
Det finns ett begränsat antal enpersons rum. FDUV kan inte garantera att du får ett eget rum.

17. Är du rymningsbenägen? *

18. Annat som är viktigt att veta inför lägret?
Berätta till exempel mera om ditt stödbehov eller din funktionsnedsättning om det inte framkommit
i tidigare frågor.

Wc-stol

Annat, vad?

Har du önskemål om rumskamrat - vem?

Har kommunen beviljat dig en personlig assistent som
du vill ha med på lägret och som därför behöver en
sovplats?

Kan du INTE dela rum med andra? Motivera varför.

Jag ansöker om plats på dagläger.

Annat, vad?

Ja, berätta mera

Nej



19. Lov att använda foto eller film *
FDUV använder foton och film för att marknadsföra verksamheten, för att sprida information om
personer med funktionsnedsättning och påverka attityder och beslutsfattare.   
Lovet är i kraft tills vidare. 
Om du ändrar dig, kontakta fduv@fduv.fi eller 09 434 23 60. 
 
Jag tillåter att foton eller filmer där jag är med används. 
Jag förstår att människor som jag inte känner kan se foton eller filmer där jag är med.

I FDUV:s trycksaker (t.ex. medlemstidningen GP, lägerbroschyren och infoblad). En del av
dessa publiceras även som pdf på vår webbplats fduv.fi.

På FDUV:s webbplats fduv.fi.

I FDUV:s kanaler på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter och YouTube).

Jag vill inte bli fotad eller filmad.


