
STOCKHOLMS 
Blankett för bidragsansökan, barnfamiljer STADSMISSION 

Sökande För- och efternamn 

t\v\\/\0\ t\V\ dQ.,<S <; O 'y\ 

Personnummer ~~<::i' () \ . .-3 1 z 0 
Medsökande 
Make, maka , sambo 

För- och efternamn 

t:\V"\c\Q_'('S \\\l\~QCSSD V\ 
Personnummer 

1<g 1.. 0-1- 0'1. -- "L L-\ , ' \ 
Barn 
Barn upp till 20 år som bor 
stadigvarande eller 
växelvis med dig. 

Obs! För barn öve r 18 år 

För- och eftern amn 

~ v\\KC\ 

'\\V\t ()v\ 

l\V\d~,{S,S ~ '{\ 

\\V\ c\ ~<'<;saY) 

Personnummer 

,z_ \OSCYsö"s -- L.\ 1. 

\ 0 oi OY - I 'l \0 
behöver bankengagemang 
och utdrag ur 
beskattningsregistret 
bifogas. 

Gatuadress Adress 
Om ditt namn inte står på 1 G\S\< \J~ ~ Q.-.J) 1_ 
brevlådan behöver du 

Postnummer, postort ',J Telefon 

som bor där. 
skriva c/o namnet på den 

C)'lD,- \10 ~ 1- ~; \\\ t \6 St,,<>G"'-~ o\W\ 
Civilstånd 

Ensamstående p(Gift D Sambo□ 
Medborgarskap 
Ange land/länder. SvQ,,~\ ~e_ 

<.-JHar du mottag it 
försörj ni ngsstöd 
den senaste O Ja ,Nej 
månaden? 

Boendeform 
D Förstahandskontrakt ~ Andrahandskontrakt 

D Egen bostadsrätUvi lla Annan boendeform □ 
Sökande Övriga ti llgångar Medsökande \ ':) . C)OQ \<( 

T.ex. bankmedel, 
fondsparande, ~~å. \, CN,/\\<.Q.:(\värdepapper, privat 
pensionssparande. ~0;) 
Är du medlem i 
Svenska kyrkan OJa* ,Nej 
och en försam li ng 
som tillhör *OBS! Om svaret på ovan fråga ärja behöver vi ditt samtycke för att behandla denna uppgift. Om 

du samtycker till att vi behandlar uppgiften i syfte att avgöra om Stadsmissionen kan bevilja dig Stockholms stift? 
bidrag från Stiftelsen Stiftssekreteraren Enar Sahlins minne vänligen ange det genom att kryssa i 
nedan ruta. 

D Jag samtycker ti ll att Stockholms Stadsmission behandlar uppgift om mitt eventue lla 

medlemskap i Svenska kyrkan och om jag är medlem i en församl ing som tillhör Stockholms stift i 
syfte att avgöra om ekonomiskt bidrag kan ti lldelas utifrån ändamålen för Stiftelsen 
Stiftssekreteraren Enar Sahl ins minne. Jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt 
samtycke och utöva mina övriga rättigheter genom att höra av mig via e-post till 
ungastationeko@stadsmissionen.se 

Vänligen notera att om du återtar ditt samtycke kan det påverka vår möjlighet att bedöma din ansökan. 
För fu llständig information om personuppgiftsbehandlingen se https://www.stadsmissionen.se/fa-
stod/ekonomisk-radgivning-och-stod/ekonomiskt-stod-och-bidrag-barnfamiljer 

OBS! Ansökan fortsätter på nästa sida! 

https://www.stadsmissionen.se/fa
mailto:ungastationeko@stadsmissionen.se

