ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR PRIVATPERSONER FRÅN FROMMA STIFTELSEN
Allmänt
Greta och Johan Kocks stiftelse för behövande unga, gamla och sjuka – även kallad Fromma stiftelsen – har till ändamål att
främja barns och ungdoms vård och fostran eller dess utbildning, eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka
eller lytta.
Äldre eller sjuka som söker bidrag måste styrka att vederbörande är:
i. behövande i ekonomisk mening (vilket man f.n. anses vara om den sammantagna årliga inkomsten (inkomst av
tjänst och näringsverksamhet) understiger fyra prisbasbelopp och man har begränsade tillgångar i övrigt), för 2022
motsvarar ett prisbasbelopp 48.300,ii. behövande i annan mening (kan t.ex. vara att man har särskilda kostnader på grund av sjukdom eller handikapp
eller att man har andra hjälpbehov som inte är ekonomiska, t.ex. på grund av en kronisk sjukdom, funktionshinder
eller handikapp), eller
iii. sjuk och i behov av vård vars kostnader överstiger sökandens ekonomiska förutsättningar.
Bidrag kan också sökas för enskilda barns eller ungdomars (ej över 21 år) vård, fostran eller utbildning vid sidan av det
normala skolsystemet.
Personuppgifter
I samband med handläggningen av er ansökan kommer Kockska stiftelserna att behandla eventuella personuppgifter som
lämnas till stiftelsen samt sådana uppgifter som Kockska stiftelserna själva kan komma att inhämta. All vår behandling av
personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida www.kockskastiftelsen.se.
1. Sökande
Förnamn och Efternamn

Personnummer

Postutdelningsadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

Lägenhetsnummer

2. Eventuell medsökande (make/sambo)
Förnamn och Efternamn

Personnummer

Postutdelningsadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

Lägenhetsnummer

3. Hemmavarande barn
Namn och personnummer

Namn och personnummer

Namn och personnummer

Namn och personnummer

4. Ekonomiskt underlag – Inkomst av tjänst och näringsverksamhet m.m. (enligt beslut om slutlig skatt vid senast
fastställda taxering). OBS! Om det finns en medsökande ska ert sammanlagda ekonomiska underlag anges.
Inkomst av tjänst (inklusive pension)

Inkomst av näringsverksamhet

Får ni hyresbidrag eller bostadstillägg?
Nej

Ja, jag/vi erhåller:

kr per månad

Får ni barnbidrag, underhållsbidrag, vårdbidrag el. dylikt?
Nej

Ja, jag/vi erhåller:

kr per månad

Inkomst av kapital

5. Tillgångar
Äger ni fast egendom eller andel i bostadsrättsförening?
Nej

Ja, den är taxerad (resp. värderad) till

kr och skuldsatt till:

kr

Vad uppgår er nettoförmögenhet till?

6. Skulder
Ange typ av skulder och ungefärliga belopp

Amortering inklusive ränta per månad

7. Särskilda omkostnader pga. funktionshinder, sjukdom, handikapp, andra men eller liknande. (Om platsen inte räcker
till går det bra att utveckla i bilaga.)

8. Motiv för sökt stöd och redogörelse för hur eventuella medel är tänkta att utnyttjas. (Om platsen inte räcker till går
det bra att utveckla i bilaga.)

9. Jag/vi ansöker om bidrag på kr:
10. Annat liknande eller tidigare stöd
Har ansökan för samma ändamål lämnats till någon annan stiftelse eller organisation?
Nej

Ja, till:

Har stöd tidigare erhållits från Kockska stiftelserna?
Nej

Ja, till:

11. Övriga upplysningar som kan vara av vikt för utredningen

12. Försäkran och underskrift
Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga och jag/vi är medvetna om att Kockska
stiftelserna kan komma att kontrollera dessa.
Jag/vi bekräftar att jag/vi har tagit del av Kockska stiftelsernas integritetspolicy.

Ort och datum

Sökandens underskrift
Ansökan skickas till:
Greta och Johan Kocks stiftelser
Lejonhjälmsgränd 14 A
231 43 Trelleborg

Medsökandens underskrift
Observera att beslut om slutlig skatt vid senast fastställda taxering samt andra
relevanta underlag till styrkande av sökandens ekonomiska situation skall bifogas
ansökan tillsammans med eventuella läkarintyg eller andra relevanta intyg (om
någon särskild omständighet åberopats under 7 ovan).

