Søknad om ledsagerstøtte 2020

trygghet, trivsel og glede

Fortrolig når utfylt

Fondets formål:
Solgårdens ledsagerfond er et fond som skal brukes til å finansiere ledsagerstøtte til mennesker med utviklingshemming. Andre
personer med nedsatt funksjonsevne gis i spesielle tilfeller anledning til å søke.
Fondets retningslinjer:
Ledsagerstøtten er ment for mennesker med en medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming (før 18 år), og som må ha ledsager
med for å kunne reise på ferie til Solgården. Diagnose må beskrives. Alle felt må fylles ut.
Nye retningslinjer for LEDSAGERSTØTTE 2020
• Det kan søkes om tilskudd til alle turer gjennom året.
• Gjelder kun pakketurer til Solgården.
• Det kan søkes en gang pr. kalenderår om tilskudd.
• Søker kan sende inn søknad helt inntil turen er avviklet. Søknader mottatt etter dette vil bli returnert ubehandlet.
• Søknader behandles 1 gang pr.mnd. Innvilget beløp trekkes fra på hovedfaktura hvor støtten fremkommer som Ledsagerstøtte.
Søknader mottatt etter at hovedkrav er utsendt behandles etter at turen er avviklet. Søker blir tilskrevet.
• Støtten gis til søkere bosatt i Norge.
• Ekstraordinær støtte til reiseutgifter kan gis til grupper, familier eller personer i særsituasjon som skal reise til Solgården.
(familiemedlemmer - utover en person - til barn under 18 år kan normalt ikke betraktes som ledsagere ved vurdering av tilskudd
fra fondet). Søknad med begrunnelse og dokumentasjon sendes til Solgårdens kontor.

Fyll ut dette skjema og send det til: Solgården, Badstugata 7, 0183 OSLO
Telefon 24 14 66 60 Telefaks 24 14 66 61. E-postadresse: ledsagerstotte@solgarden.no

Navn

Født

Adresse

Telefon

Postnr.

Poststed

E-post
Kontohavers navn:

Kontonummer:

Søker har bestilt tur i tidsrommet:

Solgårdens reservasjonsnr.

Har søker vært på Solgården tidligere?

Ja

Nei

Hvilket år?

Beskriv kort diagnose og ledsagerbehov søker har under oppholdet:

Hva brukes av tekniske hjelpemidler?

Må/skal vedkommende ha med seg ledsagere på turen?
Hvis ja, hvor mange?

Dato

Ja

Nei

Ved ledsagerbevis/hvor mange ledsagere er oppført der?

Underskrift

