Murbecks stiftelse

Ansökan för Flicka

Ansökningsår…..

Anvisningar fö r att sö ka bidrag
Allmänt
Bidrag kan efter prövning beviljas för flicka som är folkbokförd i Storstockholm, till och med det år hon fyller 18

år och som bedöms ha behov i enlighet med stiftelsens stadgar. (Se nedan). Stiftelsen kan inte göra några
undantag från detta. Beviljat bidrag utbetalas till flickans bankkonto. Om ditt barn inte redan har ett
bankkonto får du i god tid, innan du skickar din ansökan, vända dig till din bank och be dem öppna ett konto
i flickans namn. Söker du för flera flickor ska du skicka en komplett ansökan för var och en.
Det är vår strävan att beviljade bidrag utbetalas senast den 10 juni ansökningsåret. Avslag meddelas ej.

Hur ansökan ska fyllas i
Samtliga uppgifter på blanketten ska fyllas i. Skriv tydligt och texta gärna. Lämna inte rutor tomma.
Utelämnade eller felaktiga uppgifter medför att Murbecks stiftelse inte kan behandla ansökan.
Ansökningshandlingar måste vara aktuella och får inte vara äldre än tre månader (tidigast från 1
november före ansökningsåret). Bilagor som bifogas ansökan kommer inte att återsändas.

1. Flicka som söker bidrag
Fyll i namn, personnummer samt uppgifter om bank och bankkonto för flicka. Texta gärna.

2. Vårdnadshavare
Här ska du fylla i vårdnadshavarens namn och kontaktuppgifter. Skriv tydligt. Texta gärna. Det är dessa
uppgifter vi använder för att vid behov kommunicera innan vi eventuellt beviljar bidrag.

3. Hushållets ekonomi
Redovisa vilka inkomster och utgifter samtliga vuxna medlemmar i hushållet har idag. Skriv totalsumman i
respektive ruta. Bifoga inga underlag som hyresavier, deklarationsblanketter, kvitton mm. Behöver stiftelsen
ytterligare underlag för bedömning kommer vi att kontakta den som söker bidrag.

4. Bostaden
Ange med kryss vilken typ av bostad du har. Uppge marknadsvärdet om bostaden är bostadsrätt eller eget
hus. Uppge också eventuella låne- och räntekostnader.

5. Motivering
Beskriv vad du vill använda pengarna till, som du eventuellt får från stiftelsen, och vad det skulle kosta.
Bifoga gärna underlag för kostnadsberäkning. OBS! att stiftelsens stadgar endast medger medel som bidrar
till flickans teoretiska och/eller praktiska utbildning. Exempel på detta: läxhjälp, sport och
idrottsaktiviteter, teater-, dans- eller språkkurser, och organiserade friluftsaktiviteter. Bidrag kan således ej
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sökas för kläder, möbler, mat eller andra basala behov som tillgodoses av samhällets resurser. Flickans
behov är viktigt för oss.

6. Försäkran och samtycke till personuppgiftsbehandlingen
Genom att du daterar och undertecknar ansökan försäkrar du att de uppgifter du lämnar är fullständiga och
sanningsenliga. Du lovar också att underrätta stiftelsen om dina förhållanden skulle ändras samt medger
insyn i dina ekonomiska förhållanden hos sociala myndigheter, Skatteverket, Försäkringskassan och
samarbetande fonder.
Genom att du daterar och undertecknar ansökan godkänner du att vi hanterar dina och dina barns
personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgifterna som Murbecks
stiftelse behandlar är de du uppger på ansökan till Murbecks stiftelse. Uppgifterna på ansökan behövs för att
stiftelsen ska kunna ta beslut om eventuell utbetalning av fondmedel.
Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR och vad som omfattas för dig och dina barn
som sökande hittar du på Murbecks stiftelses hemsida www.murbeckstiftelse.se

Bilagor
Till ansökan ska du bifoga:



Personbevis för vårdnadshavare med ändamål Familjebevis (obs att annat personbevis inte
godtas). Det får inte vara äldre än tre månader. Samtliga sidor ska skickas med.
Senaste skattebesked för samtliga vuxna personer (över 20 år) som bor på samma adress.
(Preliminär skatteuträkning eller deklarationsblankett godtas inte.)

Dessa dokument kan beställas från Skatteverket på telefon 0771-567567 eller via www.skatteverket.se.

Ansökningstid
En komplett ansökan med bilagor skall vara stiftelsen tillhanda senast den 5 februari ansökningsåret.
Ansökan som inkommer senare kan inte behandlas.
Kontrollera att försändelsen har rätt porto. Vi löser inte ut post till oss. Skicka inte rekommenderat. Sådan
försändelse kommer att försena och försvåra vårt arbete. Sidorna 1 – 2 (Anvisningarna) ska inte skickas med
ansökan.

Vår adress
Ansökningshandlingar liksom all annan korrespondens med stiftelsen sker till:
Murbecks stiftelse, Box 17042, 104 62 Stockholm
Mer information finns på vår hemsida: www.murbeckstiftelse.se

Version 2.0

2

Murbecks stiftelse

Ansökan för Flicka

Ansökningsår…..

Ansö kningsblankett
1. FLICKA som söker bidrag
Efternamn
Förnamn

Personnummer

Clearingnummer (4 siffror)

Bankens namn

Kontonummer

2. Flickans VÅRDNADSHAVARE
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

e-post

3. HUSHÅLLETS EKONOMI (fyll i samtliga rutor)
Inkomster varje månad före skatt
Inkomst av tjänst eller pension

Utgifter varje månad
Hyra

Sjukpenning

Lån

Underhållsbidrag

Räntekostnad/månad

Bostadsbidrag/barnbidrag/studiestöd

Underhållsbidrag

Försörjningsstöd

Övriga utgifter

4. Bostaden
Sätt kryss i lämplig ruta

Hyresrätt

Bostadsrätt

Marknadsvärde (om du har bostadsrätt eller hus)
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5. Motivering
Beskriv vad du vill använda beviljat medel till:

Beräknad kostnad:

6. Försäkran och samtycke till personuppgiftsbehandlingen
Jag försäkrar att mina uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Skulle mina förhållanden i något
avseende ändras, förbinder jag mig att omedelbart underrätta Murbecks stiftelse om detta. Jag
medger insyn i mina ekonomiska förhållanden hos sociala myndigheter, skattemyndighet,
försäkringskassan och samarbetande fonder.
Jag samtycker till personuppgiftsbehandling enligt GDPR och jag har fått information om mina
rättigheter.
Ort:

Datum:

Underskrift (sökanden):

_______________________

_________________

_____________________________________

+

Observera att denna ruta endast är avsedd för Stiftelsens anteckningar
Komplettering
begärd

Godkänd

Undertecknad
F-bevis
Skattebesked
samtliga vuxna

Granskad (datum o sign.)

Ekonomi
Högst 18 år
Ändamål
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