Sida 1 av 3

ANSÖKAN OM EKONOMISKT
STÖD TILL BARN.
Majblomman arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska
förutsättningar. Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd från
Majblomman till och med det år då barnet fyller 18 år. Majblomman är en ideell organisation som kan dela ut
pengar tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. Ansökan om ekonomiskt stöd behandlas av
Majblommeföreningen där barnet/barnen som ansöker bor.
Har ni skyddad identitet skall ni inte använda denna blankett. Sök upp rätt blankett på majblomman.se.
FÖR ATT VI SKA KUNNA BEHANDLA ANSÖKAN, SE TILL ATT: 1) NI HAR SKRIVIT VILKET
BELOPP NI ANSÖKER OM. 2) BARNETS/BARNENS VÅRDNADSHAVARE HAR SKRIVIT UNDER PÅ NÄSTA
SIDA (SIDA 2). 3) NI HAR SKICKAT MED INTYG.
                                                                                             

BARNET / BARNEN SOM ANSÖKAN AVSER:
Barn 1
Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förnamn

______________

______________

______________

______________

Efternamn

______________

______________

______________

______________

Födelseår

______________

______________

______________

______________

                                                                                             

Ålder på övriga syskon som bor hemma _________________________________________
Vårdnadshavare (förnamn och efternamn) ________________________________________________________
Vårdnadshavare (förnamn och efternamn) ________________________________________________________
Är vårdnadshavare samboende?

Ja 

Telefonnummer ____________________________

Nej 
E-post _________________________________

Barnets/barnens bostadsadress _________________________________________________________________
Lägenhetsnummer______________

Postnummer ______________

Ort_________________________

                                                                                             

Vi ansöker från Majblomman om ______________ kr
Pengarna vi ansöker om ska användas till

Beskriv barnets/barnens situation idag

Sida 2 av 3
Familjens samlade månadsinkomst efter skatteavdrag (nettoinkomst). Där ni inte har någon inkomst, skriv 0 kr.
Barnbidrag

___________

Underhåll

___________

Bostadsbidrag ___________

Lön

___________

Pension

___________

Vårdbidrag

___________

Sjukpenning

___________

Försörjningsstöd ___________

A-kassa

___________

Studiebidrag

___________

Övrigt

SUMMA:

___________

___________

                                                                                             

Om ansökan beviljas önskar vi få det utbetalt till
Bankens namn_______________________________________________
Kontonummer inklusive clearingnummer



Kontoinnehavarens förnamn och efternamn (TEXTA) _______________________________________________
                                                                                             

Genom att skriva under denna ansökan, godkänner jag att mina samt barnets/barnens
personuppgifter hanteras i högst 10 år på det sätt som framgår i rutan nedan.

Ort och datum ______________________________________________________________________________
SKRIV
UNDER HÄR

Underskrift av vårdnadshavare _________________________________________________________________
Namnförtydligande (TEXTA)____________________________________________________________________
Behandling av personuppgifter:
För att vi ska kunna behandla ansökan och fatta beslut om bidrag behöver vi dina och barnets personuppgifter. För att
vi ska kunna fatta beslut i fråga om att ge bidrag till de som behöver hjälpen mest behöver vi även samla in intyg.
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.
Majblomman är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Känsliga personuppgifter behandlar vi med godkännande. 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 bidrag. Mer information om dina
rättigheter och hur vi använder dina personuppgifter finns på majblomman.se/integritetspolicy
                                                                                             

INTYG
För att vi 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. Intyget ska beskriva
barnets/barnens situation och vad ekonomiskt stöd från Majblomman skulle innebära för barnet/barnen.
Sjukjournaler eller intyg som endast beskriver familjens ekonomiska situation gäller inte som intyg. På nästa sida
(sida 3) finns en mall som ni kan använda. Det går även bra att skicka ett intyg skrivet på annat papper.
                                                                                             

ANSÖKAN SKICKAS TILL:
Lämna ansökan till skolsköterskan på
barnets/barnens skola.

Sista ansökningsdatum: 1/3, 15/5, 1/8,
15/11.
Skriftligt besked lämnas till alla
sökande. Utbetalning sker efter 3
veckor.

ALLA ANSÖKNINGAR BEHANDLAS KONFIDENTIELLT.

Sida 3 av 3

INTYG
Majblomman arbetar för att barn i Sverige ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen oavsett ekonomiska
förutsättningar. Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka om ekonomiskt stöd från
Majblomman till och med det år då barnet fyller 18 år. Pengarna går exempelvis till ett par fotbollsskor, ett
barnkalas, avgiften till simning eller en vinterjacka. Majblomman är en ideell organisation som kan dela ut
pengar tack vare att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. Pengar delas ut lokalt. Det betyder att
pengarna delas ut till barn där blommorna säljs. Majblomman jobbar även för att stärka barns rättigheter genom
att påverka beslutsfattare.
För att vi 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. Intyget ska beskriva
barnets/barnens situation och vad ekonomiskt stöd från Majblomman skulle innebära för barnet/barnen.
Sjukjournaler eller intyg som endast beskriver familjens ekonomiska situation gäller inte som intyg.
                                                                                             

Beskrivning av barnets/barnens situation

Detta skulle ekonomiskt stöd från Majblomman innebära för barnet/barnen

                                                                                             

Intygsskrivarens namn ________________________________________________________________________
Telefonnummer _______________________________

E-post _________________________________

Titel/yrke ____________________________________

Arbetsplats _____________________________

Ort och datum_______________________________________________________________________________
SKRIV
UNDER HÄR

Underskrift _________________________________________________________________________________
Namnförtydligande___________________________________________________________________________
Behandling av personuppgifter:
För att vi ska kunna behandla ansökan och fatta beslut om bidrag 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 bidragsansökan 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

