Bildat år 1870

Ansökningsblankett

Hjälpsamhetsförbundet
Rodef Chesed

Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed stöttar Dig som har ekonomiska och sociala
bekymmer. Du som bor i Stockholms Judiska Församlings upptagningsområde och har
ekonomiska svårigheter kan ansöka om bidrag från Rodef Chesed. Målgruppen är barnfamiljer,
äldre och sjuka.

Fyll i formuläret

Efternamn

Förnamn

Adress (ange om C/O adress)

Postnummer och postort

Län

E-post

Telefon

Personnummer

Yrke

Hemmavarande barns ålder

☐ Ensamstående ☐ Gift ☐ Sambo ☐ Medlem i Judiska Församlingen ☐ Sjukskriven/sjukersättning
☐ Pensionär (avtals-, sjuk- etc) ☐ Försörjningsstöd (socialbidrag) ☐ Arbetar heltid ☐ Arbetar deltid
☐ Arbetssökande ☐ Barn heltidsboende ☐ Barn deltidsboende ☐ Övrigt___________________

Personkonto i Nordea (konto med personnummer)

☐ Ja
☐ Nej (om nej, fyll i bankuppgifter nedan)
Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Om du istället har plusgirokonto, fyll i numret här:

Aktuella uppgifter per månad
Inkomster

Brutto

Skatt

Netto

Utgifter

Arbetsinkomst

Hyra

Försäkringskassan

Antal rum

A-kassa

Barnomsorg

Pension/sjukersättning

Hemtjänst

Övriga inkomster
Övriga inkomster
Tjänstepension/avtalspension/försäkring t ex
AFA/AMF/SPV/
Alecta/KPA etc.

Övrigt

CSN inklusive bidrag
Bostadsbidrag/-tillägg
Underhållsstöd
Barnbidrag
Vårdbidrag
Summa

Summa

Har du tillgångar (bostadsrätt, fritidshus, bankmedel, värdepapper)

Har du tidigare erhållit bidrag från Rodef Chesed

☐ Ja
☐ Nej
Om Ja i så fall när och hur mycket:
För vilket ändamål söks bidraget och vad är den beräknade kostnaden

Uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga
Jag försäkrar att uppgifterna ovan är fullständiga och sanningsenliga. Skulle mina förhållanden förändras
förbinder jag mig att omedelbart underrätta Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed härom. Jag medger
eventuell insyn i mina ekonomiska förhållanden hos sociala myndigheter, Försäkringskassan och
samarbetande fonder. Obs vi tar regelmässigt upplysning på alla sökande genom UC eller Ratsit.

Om du har frågor kan du vända dig till Vivianne Nisell tlf 0735-303776,
Eva Adler tlf 0736-795165 eller Alf Levy tlf 0736-256538
Mailadress: info@rodefchesed.se

☐

Ansökan skickas till
info@rodefchesed.se eller postas till
Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed, c/o Levy,
Riddargatan 78, 11457 Stockholm
Ort och datum

Sökandens namnteckning

Rodef Chesed svarar
Bifall med kronor

Rodef Cheseds anteckningar

