Vad ska pengarna ni söker användas till och vad skulle
aktiviteten innebära för barnet (det går bra att skriva på
separat papper):

Beskriv barnets och familjens situation (det går bra att
skriva på separat papper):

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är sanna och korrekta
och att jag godkänner att mina personuppgifter hanteras av
Östermalmskyrkan, enligt den GDPR-policy som finns att läsa på
www.ostermalmskyrkan.nu.

Signatur & namnförtydligande

Behöver ni ekonomiskt stöd för
barnens fritidsaktiviteter?

MENINGSFULL
FRITID

Sök stipendium! Gäller barn mellan 6-19 år.

Meningsfull fritid är ett stipendium som utgår från Östermalmskyrkans sociala arbete och ansvaras av RÅSU - rådet för
social utveckling.
Vad kan jag söka för? Stipendiet är ett ekonomiskt stöd till
olika fritidsaktiviteter. Det kan användas till avgift för aktiviteter
utanför skoltid såsom fotboll, dans, spela instrument, måla eller
åka på läger. Stipendiet kan inte användas till kläder eller utrustning.
Sökkriterier:
- Barnet ska vara folkbokförd i Kristianstad kommun
- Barnet ska vara mellan 6-19 år
- Vårdnadshavare fyller i och signerar ansökan
- Bifoga beslut om försörjningsstöd
Fyll i ansökan och skicka till (eller lämna i kyrkans reception):
		RÅSU, Östermalmskyrkan
		Lasarettsboulevarden 6
		
291 33 Kristianstad.
Skicka in ansökan senast den 30/4, 31/8, 30/11.
Handläggningstid är ca 4 veckor. Endast beviljade ansökningar får
besked. Man kan söka stipendiet 3ggr per år. Max 1500:- per barn och år.
Ansökan ska ej påverka den sammanlagda inkomsten enligt Socialtjänstlagen 2001:453 och samverkansöverenskommelsen med
socialtjänst i Kristianstad kommun. (Ansökningshandlingarna
behandlas med sekretess enligt GDPR-lagstiftning).

..

ANSOKAN
Stipendieansökan avser:
Barnets/barnens namn: ...................................................................
Födelseår: ..........................................................................................
Vårdnadshavare: ...............................................................................
Adress: ................................................................................................
Mobilnr: .............................................................................................

Vi ansöker om ett stipendie från Meningsfull fritid (max
1500 kr per år/barn).
Summa: ....................................................................................... kr
Vi har även sökt pengar från: .........................................................
Summa : ........................................................................................ kr
Om ansökan beviljas önskar vi få det utbetalt till följande
bankkonto: ........................................................................................
Bankens namn: .................................................................................
Kontonr.(inkl. clearingnr.): .............................................................

