
Ansökan till Rädda Barnen rf:s lokalförening 
Stöd för fritidsverksamhet 

ANSÖKAREN FYLLER I 

Namn 

Adress 

(Telefonnummer) 

(E-postadress) 

Ålder  Kön 

Modersmål 

Min nuvarande studiesituation 
o jag går grundskolan
o jag studerar i yrkesskola
o jag går i gymnasiet
o jag har ingen studieplats för tillfället
o annan situation, vad?

o 

Till vilken hobby ansöker du stöd? 
o sport
o musik
o deltagande i aktiviteter i en klubb eller förening
o någon annan, vad?

Berätta här mer ingående om din hobby (vad för slags hobby, varför är den viktig för dig osv) 

När har du inlett eller kommer att börja din hobby?  



Uppskattning av kostnaderna som din hobby förutsätter  i år  
Avgift per timme, månad eller period totalt per år €   

Anskaffning av utrustning €     

Övriga kostnader (t.ex deltagande i på träningsläger osv) € 
___________________________________________________________________ 
Totalt € 

Jag ansöker om stöd för hobbyverksamheten € 
 
Räkna här upp kostnader för hobbyverksamheten som du ansöker stöd för (t.ex. anskaffning av 
utrustning (vad?) eller deltagande I verksamheten (vad?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÅRDNADSHAVAREN FYLLER I 
  

Namn       

Adress    

 

Telefonnummer   

E-postadress 

 
Familjens ekonomiska situation försvåras av  

o vårdnadshavarens arbetslöshet (under 1,5 år) 
o vårdnadshavarens arbetslöshet (över 1,5 år) 
o vårdnadshavarens långvariga eller bestående arbetsoförmåga 
o ensam vårdnad 
o andra faktorer som påverkar den ekonomiska situationen, vilka?  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

Antalet under 18-åriga barn som hör till hushållet  

Antalet vuxna barn som bor i hushållet     

 
Ifall ni vill kan ni skicka in tilläggsinformation gällande behovet av stöd, t.ex. en utomstående parts yttrande eller 
rekommendation som en skild bifoga. 
 
 
Vi försäkrar att de uppgifter vi uppgett är korrekta 
 
_______________________ _____________________________________________________________ 
Datum  Den sökandes underskrift och namnförtydligande                 

   
                                                          _____________________________________________________________ 
  Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande 

 
 
 
Ansökan skickas till den lokala, eller den närmaste belägna Rädda Barnen rf:s lokalförening som förverkligar Vägkost för Livet-programmet. Från 
lokalföreningen får du även mer information om ansökningstider och om Vägkost för Livet stödens tillgänglighet. Lokalföreningarnas 
kontaktuppgifter hittar du på deras egna nätsidor(ortens namn.pelastakaalapset.fi). Du hittar även länkar till alla Rädda Barnens lokalföreningar på 
adressen: www.pelastakaalapset.fi/toiminta/paikallisyhdistykset/paikallisyhdistyksien-sivut/. Beslut om beviljande av stöd görs av lokalföreningen – 
ansökningars skickas inte till Rädda Barnen rf:s centralkontor i Helsingfors. 
 

 


