LOTTA-AVUSTUSHAKEMUS

........................................................................................................Henkilötunnus...................................…..
Nimi (puhuttelunimi alleviivattuna)
Lähiosoite ......................................................................……………………………………………………………...........
Postinumero ja paikkakunta ..............................................………………………………………………………….........
Suunta- ja puhelinnumero ...............................................……………………………………………………………………..
Pankin nimi ja tilinumero ……………………………………………………………………………………………………………………
Vakuutan kuuluneeni Lotta Svärd –järjestöön: lottana
Rintamapalvelustunnus On

pikkulottana

(X ruutuun)

Ei

Vapaamuotoinen kertomus lotta-ajoistani (aika, paikallisosasto tai paikkakunta ja jaostotehtävät).
Paikallisosasto:.........................................................................................................................
Tehtävät:....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
jatkuu kääntöpuolella (x)

Avustuksen käyttötarkoitus (terveydenhoidollinen syy):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Selvitys taloudellisesta tilanteesta (bruttovuositulot eli tulot ennen veroja alle 23 000€):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Paikka ja aika

.............................................................................................

Allekirjoitus

.............................................................................................

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ TÄYTTÄÄ:
Päätös pvm:

Hyväksytty summa:

Verotiedot:

Saadut avustukset:

Päätöksen selvitys:
Saadut kuntoutukset:

Hyväksyjät:

Väestötieto päivittyy asiakasrekisteriimme automaattisesti

LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ | Mannerheimintie 93 A | 00270 Helsinki | 09 4770 2881 | www.lottasaatio.fi
LOTTA SVÄRD STIFTELSEN | Mannerheimvägen 93 A | 00270 Helsingfors | 09 4770 2881 | www.lottasaatio.fi

LOTTIEN AVUSTUSTOIMINTA
Lakkautetussa Lottajärjestössä palvelleilla naisilla, lotilla ja pikkulotilla on mahdollisuus
hakea Lotta Svärd Säätiöltä raha-avustusta henkilökohtaiseen terveydenhoitoon ja
sairauskuluihin sekä poikkeustilanteissa harkinnan varaisesti yllätyksellisiin kuluihin.
Pyydämme lähettämään Säätiölle seuraavat tiedot:
Lotta Svärd Säätiön hakemuslomake, josta ilmenee
1. Minkälaisissa tehtävissä, missä ja kuinka kauan on toiminut lottana tai
pikkulottana.
2. Avustuksen käyttötarkoitus, esim. silmälasit, hammaslääkäri, lääkekulut,
apuvälineet jne. (Päätöksen nopeuttamiseksi kuitit on hyvä säilyttää)
3. Selvitys taloudellisesta tilanteesta.
Anottaessa raha-avustusta tulee hakemukseen liittää kopio
Verotustodistuksesta. Huomioittehan, että Verokortti ei kelpaa.

Avustuksen piiriin eivät kuulu
- Asunnon remonttikulut, sähkö-, vesi- ym asumiseen liittyvät menot
- Vuokrat
- Hoitokodin kulut
- Avustajille maksettavat kulut
- Matkakulut
Fysioterapia ja jalkahoito anotaan kuntoutushakemuksella.

Avustamme pienituloisia lottia (vuosittain) ja pikkulottia (joka toinen vuosi), joiden
bruttovuositulot ovat alle 23.000 euroa.
Suomessa naisten keskieläke on 1533€/kk, 18396€ vuodessa.
Avustusten myöntämisestä päättää Lotta Svärd Säätiön Työvaliokunta.
Sujuvan käsittelyn mahdollistamiseksi pyydämme teitä täyttämään hakemuksen kaikki
kohdat.
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