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Ansökan om ekonomiskt bidrag från 

1878 ÅRS STIFTELSE 
Kategori A: Du söker i egenskap av mamma som ensam försörjer barn under 21 år och du är mantalsskriven i 

Stockholms kommun.     Kryssa här: □ 
Kategori B: Du söker i egenskap av trotjänare, dvs som vårdar eller har vårdat släkting på heltid och därmed 

varit förhindrad att förvärvsarbeta, är kvinna och mantalsskriven i Stockholm.  Kryssa här: □ 
 
Endast sökanden som helt motsvarar någon av dessa båda kategorier kan ansöka om medel från stiftelsen. 
Var vänlig se till att ansökan är komplett ifylld. Felaktiga eller utelämnade uppgifter medför att vi tyvärr inte 
kan behandla ansökan. Kompletterande uppgifter kan lämnas på separat papper. 
 
Sökanden 
Fullständigt namn:                                                                                                                                             Personnummer: 

 
Fullständig postadress: 

 
Telefonnummer:                                                                                                   Civilstånd:                           Yrke: 

 
Är du gift eller sammanboende behöver du styrka att du ensam är ekonomiskt ansvarig för dig själv och de barn du söker för. 
Har du tidigare ansökt till 1878 års stiftelse?                                                      Om ja, ange år: 

 
Studerar till:                                                                                                         Beräknad studietid: 

 
 
Barnen 
Antal hemmavarande barn 
under 21 år som sökanden 
försörjer: 

 

Barns födelsedatum 

 
Barns födelsedatum Barns födelsedatum 

Barns födelsedatum 

 
Barns födelsedatum Barns födelsedatum 

 
Hushållets samlade inkomster- samtliga uppgifter är obligatoriska 
Inkomst av tjänst efter skatt – inkl hemmavarande vuxna barns: 
 

kr/mån 

Sjukersättning efter skatt: 
 

kr/mån 
A-kassa efter skatt: 
 

kr/mån 

Egen studiepenning: 
 

kr/mån 
Får underhållsbidrag/underhållsstöd för barn med: 
 

kr/mån 

Vårdnadsbidrag: 
 

kr/mån 
Barnbidrag, barns studiebidrag, barnpension och andra bidrag 
 

kr/mån 

Pension, livränta, andra försäkringsersättningar totalt: 
 

kr/mån 
Försörjningsstöd eller liknande, totalt : 
 

kr/mån 

Utdelning från eget eller barnens kapital, totalt: 
 

kr 
Banktillgodohavanden, totalt: 
 

kr 

Utdelning från andra stiftelser eller fonder under senaste 6 månader 
 

Från: kr 
 
Hushållets samlade utgifter 
Avbetalning på studielån eller annat lån: 
 

kr/mån 

Betalar underhållsbidrag för barn med: 
 

kr/mån 
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Bostaden 
Antal rum: Hyra: 

 
kr/mån 

Bostadstillägg el bostadsbidrag: 
 

kr/mån 

Inkomst av uthyrning: 
 

kr/mån 
 

Motivering 
Beskriv kortfattat vad du vill använda eventuellt beviljade medel från stiftelsen till. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Försäkran 
Jag försäkrar att mina uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Skulle mina förhållanden i något 
avseende ändras, förbinder jag mig att omedelbart underrätta 1878 Års Stiftelse om detta. Jag medger 
insyn i mina ekonomiska förhållanden hos sociala myndigheter, försäkringskassan och samarbetande 
fonder. För information om EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), var vänlig se hemsidan www.1878.se 
 
Ort:                       Datum:      Underskrift (sökanden): 
 
 
_______________________ _________________ ______________________________________ 
Intygande av socialsekreterare/diakon/kurator eller annan oberoende behörig referent (obs! ej släkt eller vän 
med sökanden) som kan styrka behovet av bidrag och som känner den sökandes ekonomiska situation. 
”Jag har satt mig in i den sökandes ekonomiska situation och tillstyrker behovet av ekonomisk hjälp av 
följande skäl:” (använd raderna nedan eller skriv på separat papper) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Referentens underskrift:    Titel:  Telefon: 
 
Textat namn samt uppgift om arbetsplats/stämpel: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Till ansökan bifogas personbevis med Ändamål Familjebevis. Andra personbevis godtas ej. 
Får inte vara äldre än 6 månader. Samtliga sidor måste medskickas. 
Beställning görs hos Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller via: www.skatteverket.se 
OBS! En komplett ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 1 mars ansökningsåret 
(poststämpelns datum gäller). Skickas endast till adress: 

1878 Års Stiftelse, Box 38115, 100 64 Stockholm 
Glöm ej att sätta frimärke på ditt brev! 

Om ekonomiskt bidrag beviljas, utbetalas pengarna senast den 15 juni ansökningsåret. 
Besked om avslag meddelas ej. Handlingar återsändes ej. Vi löser ej ut ofullständigt 
frankerade försändelser. 


