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.
Till föreningar/organisationer i Trelleborgs kommun eller föreningar/organisationer med medlemmar i
Trelleborgs kommun lämnas ekonomiskt bidrag i första hand till en till tiden avgränsad speciell verksamhet
(t.ex. läger, kurs, utbildning, resa ”specialsatsning” etc.) som präglas av allmännytta. Verksamheten ska för
att bidrag ska kunna komma ifråga rikta sig mot:
•

barn eller ungdomar som inte fyllt 21 år (i denna grupp ingår verksamhet som riktar sig såväl mot
behövande eller sjuka barn, som mot barn och ungdomars vård, fostran eller utbildning).

•

behövande äldre eller sjuka.

Bidrag kan även lämnas till ren verksamhetsdrift under förutsättning att verksamheten främjar sådana
allmännyttiga ändamål som är förenliga med stiftelseändamålet.
Bidrag lämnas inte till elitsatsningar eller utpräglad tävlingsidrott.
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. Uppgifter om sökanden
Föreningens/ organisationens namn

Organisationsnummer

Bankgiro/plusgiro

Postutdelningsadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-post

2. Beskrivning av föreningens/organisations ändamål. (Om platsen inte räcker till går det bra att bifoga
en bilaga.)

3. Beskrivning av föreningens/organisations faktiska verksamhet. (Om platsen inte räcker till går det bra
att bifoga en bilaga.)

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

5. Annat liknande eller tidigare stöd.
Har ansökan för samma ändamål lämnats till någon annan stiftelse/organisation?

Nej

Ja, till

Har stöd tidigare erhållits från Kockska stiftelserna?

Nej

Ja, har tidigare erhållits år

6. Övriga upplysningar som kan vara av vikt för utredningen. (Om platsen inte räcker till går det bra att
bifoga en bilaga.)

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

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Greta och Johan Kocks stiftelser Lejonhjälmsgränd 14 A
231 43 Trelleborg
Till ansökan bifogas:
• Aktuella stadgar (se punkten 2 ovan), bilaga nr __
• Senaste årsberättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse och information om styrelsens
aktuella sammansättning, bilaga nr __
• Budget för innevarande verksamhetsår, bilaga nr __
• Ekonomiska kalkyler (se punkten 4 ovan), bilaga nr __
• Övriga handlingar och referenser, bilaga nr __

