1878 Års Stiftelse

Ansökan avser år……..

version 22

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 nära anhörig på heltid
och därmed varit förhindrad att förvärvsarbeta, är kvinna och mantalsskriven i Stockholms kommun.

Kryssa här: □
1. Sökanden
Fullständigt namn, texta:

Personnummer:

Fullständig postadress, texta:
Telefonnummer:

Civilstånd:

Yrke:

E-postadress:

2. Barnen
Antal hemmavarande
barn under 21 år som
sökanden försörjer:

Barns födelsedatum

Barns födelsedatum

Barns födelsedatum

Barns födelsedatum

Barns födelsedatum

Barns födelsedatum

3. Hushållets samlade inkomster innevarnade år
Inkomst av tjänst efter skatt – inkl hemmavarande
vuxna barns:

Sjukersättning efter skatt:

A-kassa efter skatt:

Eget studiemedel:

kr/mån

kr/mån

kr/mån
Får underhållsbidrag/underhållsstöd för barn med:

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

kr/mån
Vårdnadsbidrag, omvårdnadsbidrag,
merkostnadsersättning, totalt:

kr/mån

Pension, livränta, andra försäkringsersättningar
totalt:

kr/mån
Försörjningsstöd eller liknande, totalt:

kr/mån
Utdelning från eget eller barnens kapital, totalt:

kr/mån
Hushållets samlade banktillgodohavanden, totalt:

kr

kr
Utdelning från andra stiftelser eller fonder under
senaste 6 månader

kr

4. Aktuella uppgifter om hushållets samlade utgifter
Avbetalning på studielån eller annat lån, totalt:

Betalar underhållsbidrag för barn med:

kr/mån

kr/mån

5. Bostaden
Antal rum:

Hyra/avgift:
kr/mån

Bostadsrätt

ja

nej

Eget hus

ja

nej

www.1878.se

Marknadsvärde:

Bostadstillägg el
bostadsbidrag:

Inkomst av uthyrning:

Lån:
kr

kr/mån

kr/mån
Räntekostnad:
kr

Kr/mån
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6. Motivering

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

7. 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. Genom att underteckna ansökan samtycker jag till stiftelsens hantering av
personuppgifter enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). För information om GDPR, var vänlig se
hemsidan www.1878.se
Ort:

Datum:

Underskrift (sökanden):

_______________________ _____________ _______________________________

8. Intygande av socialsekreterare/diakon/kurator eller annan oberoende 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:

_____________________________________________________
Bifoga personbevis med ändamål Familjebevis. samt senaste skattebesked för samtliga över 21 år.
Ansökan skall vara inskickad till stiftelsen senast den 1 mars ansökningsåret (poststämpelns datum
gäller).
Ansökan skickas till adress:

1878 års Stiftelse, Box 38115, 100 64 Stockholm
(OBS: Skicka inte post rekommenderat!)

Endast för stiftelsens anteckningar
Uppfyller kriterier
GDPR godkänd
Ekonomisk bedömning
Familjebevis
Skattebesked
Referent
Övrigt

www.1878.se
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Anvisningar för att fylla i blanketten
Allmänt

Fyll i samtliga uppgifter på blanketten. Skriv tydligt och texta gärna. Lämna inte rutor tomma. Skriv 0
kr där det är relevant. Sätt streck bara om uppgiften inte är relevant. Felaktiga eller utelämnade
uppgifter medför att vi tyvärr inte kan behandla ansökan. Använd en uppdaterad ansökningsblankett
(version 2022). Är ansökningshandlingarna i någon del för gamla kommer ansökan inte att behandlas.

Så här fyller du i ansökan
Kategori A eller Kategori B
Här sätter du ett kryss för den kategori du tillhör. Du måste uppfylla alla kriterier för att kunna söka,
till exempel måste du vara folkbokförd i Stockholms stad (kommun). Detta framgår av Familjebeviset.
Vi kan inte göra undantag eftersom vi måste följa stiftelsens stadgar.
1. Sökanden
Alla uppgifter ska fyllas i. Texta gärna.
2. Barnen
Du kan bara söka för barn under 21 år som bor på samma adress (enligt Familjebeviset) som du. Om
barnet är skrivet på annan adress men försörjs av dig måste detta styrkas.
3. Hushållets samlade inkomster innevarande år
Här redovisar du vilka inkomster hushållets samtliga medlemmar har idag. Lämna inga rutor tomma.
Har du barn över 21 år eller annan vuxen person på samma adress som du, ingår de i ditt hushåll och
deras ekonomi måste också redovisas och styrkas med senaste skattebesked för dem. Skriv beloppen
i respektive ruta. Skriv streck om det inkomstslaget saknas. Om den ekonomiska situationen idag
skiljer sig från den som visas av senaste slutskattebesked kan du förklara detta i ett brev och styrka
det på lämpligt sätt. Är du gift eller sammanboende med annan vuxen person behöver du styrka att
du ensam är ekonomiskt ansvarig för dig själv och de barn du söker för.
4. Hushållets samlade utgifter innevarande år
Om du avbetalar på ett eller flera lån så summerar du hur mycket du totalt betalar per månad och
skriver summan i rutan. Lånets storlek ska ej anges. Betalar du underhållsbidrag för barn som bor hos
annan vårdnadshavare så anger du summan per månad i rutan.
5. Bostaden
Fyll i samtliga rutor. Om du har bostadsrätt eller eget hus behöver du ange marknadsvärdet samt
storleken på eventuellt lån och räntekostnad per månad för detta lån.
6. Motivering
Beskriv kort vad du vill använda pengarna som du eventuellt får från stiftelsen till. Familjens basala
behov av till exempel mat och kläder ska i första hand tillgodoses av samhällets resurser. Om du får
ett bidrag från oss kommer det att utbetalas till sommaren. Vi kan alltså inte ge akuta bidrag för
vinterkläder eller julklappar. Barnens behov är viktiga för oss.
7. Försäkran
Viktigt att du daterar och undertecknar ansökan och därmed godkänner att vi hanterar dina
personuppgifter. Ej undertecknad ansökan kan tyvärr inte behandlas.
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8. Intygande
Du behöver styrka ditt behov av bidrag med en oberoende referent som känner dig och din
ekonomiska situation. Det kan vara en socialsekreterare, diakon, kurator, boendestödjare eller
liknande. Det får inte vara en vän eller släkting. Intyget får vara daterat tidigast 1 november året före
bidragets utbetalning. Gamla intyg, omdaterade eller odaterade intyg godtas ej. Oavsett om
referenten skriver på särskilt papper eller på blankettens rader ska det vara undertecknat av
referenten och kontaktuppgifter ska finnas. Vi kan komma att kontakta referenten med frågor.
Bilagor
Till din ansökan ska du bifoga:
 Personbevis med ändamål Familjebevis (obs – annat personbevis godtas ej). Det är
viktigt att samtliga sidor medsändes.
 Senaste skattebesked för samtliga personer över 21 år boende på adressen (preliminär
skatteuträkning eller deklarationsblankett godtas ej).
Slutskattebesked samt Familjebevis kan beställas från Skatteverket på telefon 0771-567567 eller via
www.skatteverket.se.
 Intyg från referent kan eventuellt bifogas på separat papper. Daterat och undertecknat.
Bilagor som ska bifogas måste vara aktuella, det vill säga inte äldre än 4 månader vid
ansökningstidens utgång.
Obs: Vi ber dig att inte bifoga andra underlag till exempel läkarintyg, deklarationsblanketter,
hyresavier, kvitton osv då det bara försvårar vårt arbete.
Ansökningstid
Vi tar emot ansökningar mellan 1 november och 1 mars. Poststämpeln gäller. Vi tar inte emot
ansökningar mellan 2 mars och 31 oktober – ansökningar som ändå inkommer under denna
tidsperiod kommer att destrueras. Begärda kompletteringar ska insändas snarast eller senast angiven
tidpunkt.
Utbetalning av bidrag
Om ekonomiskt bidrag beviljas utbetalas pengarna senast den 15 juni. Besked om avslag meddelas
ej. Vi lämnar inte ut uppgifter om insända ansökningar. Utbetalning sker med utbetalningsavi till den
sökandens adress. Det är därför viktigt att meddela oss adressändring. Håll koll på sista datum för
utbetalning så att avin inte förfaller.

Vår adress

Ansökningshandlingar liksom all annan korrespondens med oss sker till:

1878 års Stiftelse, Box 38115, 100 64 Stockholm

Kom ihåg att sätta frimärke på ditt brev. Vi löser inte ut ofullständigt frankerade försändelser.
OBS: Skicka inte post rekommenderat.

Sidorna 3 och 4 insändes ej.
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