Suomen Monikkoperheet ry ja Hyvinvointilomat ry

MONIKKOPERHELOMA 27.7.-1.8.2020 HÄRMÄN KUNTOKESKUS, Ylihärmä
Suomen Monikkoperheet ry anoo vuosittain eri lomajärjestöiltä monikkoperheille perhelomia. Lomat ovat
tuettuja, jolloin perheelle jäävä omavastuuosuus on pienempi kuin omatoimivarauksella tehtävissä
lomamatkoissa. Veikkaus tukee lomajärjestöjen toimintaa. Perhelomien tarkoituksena on tarjota
monikkoperheille aikaa irtautua arjesta, viettää aikaa perheenä sekä mahdollisuus tavata muita samassa
elämäntilanteessa olevia perheitä ja sitä kautta saada vertaistukea. Hyvinvointilomat ry:n perhelomilla on
tavoitteena perheen sisäisen dynamiikan vahvistaminen, vertaistuen saaminen muilta lapsiperheiltä, uusien
ystävyyssuhteiden luominen, yksinäisyyden torjuminen sekä ryhmäytyminen.
Hyvinvointilomat ry järjestää taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein
myönnettäviä lomia. Loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Tuetut lomat
toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista. Hyvinvointilomat
ry:n toiminnasta ja muista perhelomista saat lisätietoa osoitteesta www.hyvinvointilomat.fi

MONIKKOPERHELOMAN TIEDOT JA LOMAN HINTA
Hyvinvointilomat ry järjestää tuetun perheloman monikkoperheille Härmän Kuntokeskuksella
Ylihärmässä 27.7.-1.8.2020. Viiden vuorokauden lomaan sisältyy täysihoito (aamiainen, lounas, päivällinen,
iltapala) sekä lomapaikan lomaohjelma. Ohjattua ohjelmaa on kaksi kertaa päivässä, paitsi tulo- ja
lähtöpäivänä. Majoitus kahden hengen huoneissa ta mahdollisuuksien mukaan perhehuoneissa.
Lapsiperhelomilla on 2 x 2 tunnin lastenhoito 3-6-vuotiaille ryhmähoitona. Tälle monikkoperhelomalle otetaan
noin 9 perhettä.
Loman omakustannushinta on 25€/vrk/hlö, eli yhteensä 125€/hlö, alle 16-vuotiaat lapset lomailevat huoltajan
seurassa veloituksetta. Loman kesto 5 vrk. Matkakuluista lomapaikkaan lomalaiset vastaavat itse.

LOMALLE HAKU
Jokainen perhe täyttää Hyvinvointilomat ry:n lomatukihakemuksen. Lomat myönnetään taloudellisin,
terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Kiinnitä erityinen
huomio hakulomakkeen perusteluosan täyttöön. Yleisesti lomajärjestöt huomioivat valinnassa mm.
työttömyyden, yksinhuoltajuuden, perhetilanteen, sairaudet, pienituloisuuden ja velat. Lomake tulee täyttää
huolellisesti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei voida käsitellä. Henkilötunnus loppuosineen
(myös lasten) on oltava ehdottomasti täytettynä. Mahdolliset erityisruokavaliot ja liikuntarajoitteet kannattaa
myös merkitä hakemukseen. Haku tälle lomalle alkaa 1.2.2020.
Hakulomake täytetään sähköisesti osoitteessa: https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVINVOINT/calendar/info/42377
Haku on avoinna 1.2.-31.3.2020. Lomake toimii vain tuona aikana.
Lisätietoa Hyvinvointilomat ry:n lomalle hakemisesta löydät lomajärjestön nettisivuilta osoitteesta:

http://hyvinvointilomat.fi/hae-lomalle-2/
LOMALLE VALINTA
Perheiden valinnan suorittaa Hyvinvointilomat ry. Valinta tehdään hakemusten perusteella. Tuetun loman
voi saada vain joka toinen vuosi. Hyvinvointilomat ry lähettää lomalle valituille kutsun ja laskun. Kielteisistä
päätöksistä ei ilmoiteta. Hakija voi tiedustella hakemuksensa tilannetta Hyvinvointilomat ry:ltä puh. 010 830
3400 (ma-pe klo 9-12) tai toimisto@hyvinvointilomat.fi
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