Ansökan om bidrag från
Diakonifonden Marta och Maria

Uppgifter om sökanden (endast medlemmar i Svenska kyrkan)
Namn (Efternamn, Förnamn)

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Utdelningsadress

c/o

Postnr och ortnamn

Telefon

Hemvarande barn

Antal

☐Ja ☐ Nej
Civilstånd

☐ Ogift

Ålder (t.ex.: 9, 6, 4)
st.

☐Änka

Boende

☐ Hyresrätt

år

☐ Frånskild
☐Egen bostadsrätt

Månadsinkomst (efter skatt)
Bidrag (t.ex. bostadsbidrag, underhållsbidrag
barnbidrag, invaliditetsersättning)

Sammanlagd inkomst

☐Egen villa
1.

……………………

2.

……………………

3.

……………………

4.

……………………

5.

…………………...

Summa: ……………………...

Hyreskostnad (alternativt bostadsrättskostnad)

Kvar efter hyran
Har du haft kontakt med socialtjänsten?

☐Gift/Sambo/Partnerskap

– ………………………
Summa: ………………………

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, när?

Särskilt skäl för ansökan (motivering ska ges utifrån fondändamålet, se rutan)
Fondändamål: Diakonifondens syfte är att i en uthållig fortvarighet ge bidrag till församlingsbor som, beroende på sjukdom
eller annan orsak, har hamnat i ekonomiskt trångmål. Bidrag kan även utdelas i särskilt ömmande fall, som en uppmuntran
eller kortsiktigt stöd. Barn och ungdomars behov skall prioriteras. Bidrag kan inte lämnas till sådant, som normalt sett skall
ersättas av de instanser samhället i övrigt har för att bistå hjälpbehövande. (Exempel på vad vi kan bevilja medel till finns på
vår hemsida). Tänk på att inte lämna uppgifter om andra personer än dig själv eller barn som du är vårdnadshavare
för.
Fyll i dina skäl för ansökan:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ansökan om bidrag från
Diakonifonden Marta och Maria

Denna sida av blanketten fylls i av sökanden. En kopia av denna sida kommer vid bifall att tas in i vår bokföring
som verifikation.

Bilagor
Du behöver bifoga följande handlingar för att din ansökan ska kunna prövas (kryssa i det du inger):
Aktuellt personbevis
Kopia av senast ingiven deklaration.
Andra bilagor får inges men vi kommer bara kunna bedöma dem om de är relevanta i förhållande till de särskilda skäl
du angett. Tänk på att inte lämna in bilagor som innehåller uppgifter om andra personer än dig själv eller barn
som du är vårdnadshavare för.

Bankuppgifter som används om ansökan beviljas

Namn på betalningsmottagare (ska vara detsamma som sökande ovan, alternativt vårdnadshavare för sökande)
Vilket utbetalningssätt vill du att församlingen ska använda vid utbetalning

☐

Bankkonto
Bank

☐ Personkonto(Nordea)

Clearing 4 siffror
(Swedbank har 5 siffror, ta då bort
bindestrecket)

Kontonummer
(om det finns ett bindestreck i kontonumret ta då bort detta)

Behandling av personuppgifter

Kryssa i de alternativ för samtycke som du godtar:

En förutsättning för att kunna bevilja bidrag ur fonden är att du är församlingsbo. Därför behöver
församlingen behandla den uppgiften om dig vilket vi gör genom att göra kontroll i kyrkobokföringen för det fall
vi bedömer att din ansökan kan beviljas. Vi behöver också ditt samtycke för att kunna bedöma de uppgifter du
lämnat på blankettens första sida eller i bifogade handlingar (får vi inte ett samtycke kan vi inte behandla
ansökan).
Vi behöver också ditt samtycke för att kunna lämna vidare uppgifter till socialtjänsten rörande vilka medel vi
beviljat och för vilka ändamål. Ändamålet med detta är att du ska kunna få din ansökan hos dem prövad.
Tänk på att en ansökan och bilagor som inges kommer att diarieföras av församlingen. Detsamma gäller också
de beslut som fattas och intyg som ges. Handlingarna i ärendet kommer att bli ”kyrkans handling” enligt
reglerna i kyrkoordningen, vilket bland annat innebär att offentlighetsprincipen samt regler om sekretess
kommer att gälla för dessa. Den lagliga grunden för den här behandlingen är allmänt intresse. Om du får bifall
till din ansökan kommer uppgifter också behöva sparas i vår bokföring enligt bokföringslagens bestämmelser.
Vidare kan revisorer vilja granska hanteringen (följer av årsredovisningslagen). Den lagliga grunden för båda
sistnämnda behandlingarna är rättslig förpliktelse.
Information om dina rättigheter och hur vi i övrigt behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy på vår
hemsida. Har du frågor kan du också kontakta vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter till ombudet finns i
integritetspolicyn).

Underskrift

Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående frågor är sanningsenligt besvarade och att jag inte har
andra tillgångar eller inkomster än de jag har uppgett ovan.
Jag har vidare tagit del av ovanstående information om behandling av mina personuppgifter och samtycker
till att de behandlas när jag kryssat i en ruta.
Ort, datum

Sökandens egenhändiga namnteckning

Ansökan om bidrag från
Diakonifonden Marta och Maria

Denna sida av blanketten fylls i av Bromma församling. Den sökande meddelas beslutet genom att via post få en
kopia på denna sida.

Beslutsmotivering
Den sökandes motivering visar att det finns behov av sökta medel och att de kan beviljas enligt fondens syften.
Den sökandes motivering visar att det finns behov av sökta medel och att de kan beviljas enligt fondens syften.
Beloppet har dock reducerats då fondens medel ska räcka till många vilket gör att ansökan inte kan beviljas fullt ut.
Den sökandes motivering visar inte att det finns behov av sökta medel som överensstämmer med fondens syften.
Församlingen har för närvarande inte möjlighet att göra någon utbetalning
Annan motivering:……………………………………………………………………………………………………………

Beslut
Beviljas (se ovanstående motivering)?

☐Ja

☐

Belopp

Nej

Ort, datum

Föredragande

Beslutande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

