EVÄITÄ ELÄMÄLLE
HAKEMUS

Harrastustuki alle 18-vuotiaalle lapselle

HAKIJAN TIEDOT

Nimi
Katuosoite
Postinumero ja paikkakunta
(Puhelinnumero)
(Sähköpostiosoite)
Sukupuoli

Ikä
Äidinkieli
Millaiseen harrastukseen tukea haetaan?
liikunta
musiikki
kerho- tai järjestötoimintaan osallistuminen
joku muu, mikä?

Tarkemmat tiedot harrastuksesta (mikä harrastus, miksi se on lapselle tärkeä tms.)

Milloin harrastus on aloitettu tai tarkoitus aloittaa?
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Arvio harrastuksen edellyttämistä kustannuksista vuodessa
Tunti-, kuukausi-, tai kausimaksut tms vuodessa yhteensä €
Välinehankinnat €
Muut kulut (esim leirit tai muut osallistumiskulut) €
Arvioidut kustannukset yhteensä €
Tukea haetaan €
Mihin harrastuksen edellyttämiin hankintoihin tai kuluihin haetaan tukea, ja arvio niihin
liittyvistä kustannuksista (esim. minkä välineiden hankintaan tai mihin osallistumiseen)

HUOLTAJA TÄYTTÄÄ

Nimi
Osoite, jos eri kuin hakijalla
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Perheen taloudellista tilannetta vaikeuttaa/ vaikeuttavat
huoltajan työttömyys (alle 1,5 vuotta)
huoltajan työttömyys (yli 1,5 vuotta)
huoltajan pitkäaikainen tai pysyvä työkyvyttömyys
yksinhuoltajuus
muu taloudellisia haasteita asettava tilanne, mikä?
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Talouteen kuuluvien alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten lukumäärä
Taloudessa asuvien aikuisten lasten lukumäärä

Alle 1500
1500 – 2000
2001 – 2500
2501 – 3000
3001 – 4500
4501 – 5000
Yli 5000

Perheen huoltajien yhteenlasketut nettotulot /kk €

(verotuksen jälkeen kuukausittain käteen jäävä tulo, joka
voi koostua palkkatuloista, yrittäjätuloista, KELA:n myöntämistä
toimeentuloa turvaavista avustuksista, eläkkeistä tms)

Onko avustusta lapsen harrastamisen tukemiseksi haettu tai saatu muualta kuluvalle kaudelle?
Mistä avustusta on saatu tai haettu, kuinka paljon?

Mikä merkitys tuella olisi perheellenne?

Halutessanne voitte toimittaa hakemuksen mukana tuen tarvetta selventävää lisätietoa tai esim.
ulkopuolisen tahon antaman lausunnon tai suosituksen erillisenä liitteenä.
Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa avustuksen takaisinperintään.
Annamme luvan siihen, että hakemus voidaan tarvittaessa välittää toiselle alueellamme sijaitsevalle Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykselle tai aluetoimistolle tukimahdollisuuksien kartoittamiseksi.
Kyllä

Ei
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Vakuutamme hakemuksessa antamamme tiedot oikeiksi.

Päiväys

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemus toimitetaan Eväitä Elämälle –ohjelmassa mukana olevalle Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistykselle.
Paikallisyhdistysten yhteystiedot löydät niiden omilta verkkosivuilta (paikkakunnan nimi.pelastakaalapset.fi). Paikallisyhdistykseltä
saat myös lisätietoa hakuajoista ja Eväitä Elämälle –ohjelman avustusten saatavuudesta. Rekisteriseloste sekä linkit Eväitä
Elämälle –ohjelmassa mukana olevien paikallisyhdistysten sivuille löytyvät osoitteesta pelastakaalapset.fi/evaitaelamalle

Tulosta
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