SIDA
1 AV 3

Ansökan: ekonomiskt stöd till barn
Majblomman är en ideell organisation som arbetar för att stärka barns rättigheter och motverka barnfattigdomen
i Sverige. Majblommans lokala föreningar delar ut ekonomiskt stöd till barn som lever i familjer där pengarna inte
räcker till. Man kan söka till och med det år då barnet fyller 18 år. Vi kan dela ut pengar tack vare att barn i hela
Sverige säljer majblommor varje vår. Ansökan behandlas av majblommeföreningen där barnet/barnen bor.

För att vi ska kunna behandla ansökan är det viktigt att:
1

Skriva vilket belopp ni ansöker om och vad det ska användas till

2

Barnets/barnens vårdnadshavare som ansöker skriver under på sida 2

3

Skicka med intyg

Har barnet/
familjen skyddad
identitet? Använd
en annan blankett
som ni hittar på
majblomman.se.

Barnet/barnen som ansökan gäller:
förnamn

efternamn

ålder på övriga syskon som bor hemma

vårdnadshavare
(texta förnamn & efternamn)

födelseår

Om familjen har fler än fyra barn, använd
ytterligare en blankett eller skriv på baksidan.

vårdnadshavare
(texta förnamn & efternamn)

bor vårdnadshavare
tillsammans?
ja

bostadsadress

postnummer

e-post

c/o adress (om ni bor inneboende)

ort

telefonnummer

nej

lägenhetsnummer

SIDA
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Familjens samlade inkomst efter skatt (nettoinkomst). Där ni inte har någon inkomst, skriv 0 kronor.
barnbidrag (kr)

underhåll (kr)

omvårdnadsbidrag (kr) sjukpenning (kr)

övrigt (kr)

bostadsbidrag (kr)

lön (kr)

föräldrapenning (kr)

försörjningsstöd (kr) studiebidrag (kr)

a-kassa (kr)

totalsumma (kronor)

vi ansöker från majblomman om summan (kronor)

beskriv barnets situation och behov samt vad pengarna ska användas till.
(ansöker ni om fritidsaktivitetet? skriv vilken aktivitet och namn på klubben/föreningen)

Om pengar beviljas istället för presentkort önskar vi att få det utbetalt till:
bankens namn

clearingnummer

kontonummer

kontoinnehavarens (texta förnamn och efternamn)

Genom att skriva under, godkänner jag att mina och barnets/barnens
personuppgifter i ansökan och intyg behandlas i högst 10 år enligt texten nedan.
Skriv
under
här!

underskrift av vårdnadshavare

namnförtydligande (texta)

ort och datum

Behandling av personuppgifter: För att vi ska kunna behandla ansökan och fatta beslut om ekonomiskt stöd behöver vi dina och barnets personuppgifter.
Uppgifter om hälsa eller andra personliga förhållanden utgör känsliga personuppgifter. Vi hanterar dessa uppgifter med särskild omsorg. De som tar emot
ansökan har tystnadsplikt och håller den information du lämnar i ansökan hemlig. Om du har några frågor om ansökan, hur vi använder personuppgifterna
eller vill ta tillbaka godkännandet hör av dig till oss på info@majblomman.se. Om du tar tillbaka ditt godkännande kan vi inte ge något ekonomiskt stöd.
Mer information om dina rättigheter och hur vi använder dina personuppgifter finns på majblomman.se/integritetspolicy.

Ansökan och intyg skickas till:

Alla sökande får ett brev med svar.

Majblomman i Jonköping
Råslättsskolan
Pärlugglegatan 8
556 11 Jönköping

Sista ansökningsdatum: 2/4, 3/6, 9/9, 14/11.
Utbetalning sker efter 4 veckor.
OBS! Majblomman i Jönköping hanterar ansökningar
för boenden i Aneby. Använd adressen till vänster.
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Intyg: ekonomiskt stöd till barn
För att Majblomman ska kunna behandla ansökan måste ett intyg som styrker barnets/barnens
situation skickas med. Intyget kan skrivas av någon som känner till barnets/barnens situation, exempelvis en
skolsköterska, skolkurator, socialsekreterare, föreningsledare, idrottsledare eller kontaktperson i trossamfund.
En vän, granne eller familjemedlem kan inte skriva intyg till ansökan. Sjukjournaler eller intyg som endast
beskriver familjens ekonomiska situation gäller inte som intyg.
Använd gärna mallen på denna sida. Det går också bra att skicka ett intyg skrivet på annat papper.
Det är viktigt att intygsskrivarens kontaktuppgifter finns med.

detta skulle ekonomiskt stöd från majblomman innebära för barnet/barnen.
(utgå från vårdnadshavarens ansökan)

intygsskrivarens namn

telefonnummer

yrke/roll

arbetsplats/förening

underskrift

namnförtydligande (texta)

e-post

ort och datum

Skriv
under
här!
Behandling av personuppgifter: För att vi ska kunna behandla ansökan och fatta beslut om ekonomiskt stöd behöver vi personuppgifter om dig som intygar
barnets/barnens situation. Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd i en intresseavvägning. Vi bedömer att intresset av att använda dina personuppgifter
för att kontrollera ansökan väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. De som tar emot ansökan har tystnadsplikt och håller
den information du lämnar i ansökan hemlig. Majblomman är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Om du har några frågor om ansökan, hur vi
använder personuppgifterna hör av dig till oss på info@majblomman.se. Mer information om dina rättigheter och hur vi använder dina personuppgifter finns
på majblomman.se/integritetspolicy

