Røde Kors Køge
Ansøgning om Julehjælp 2022.(for ansøgere med hjemmeboende børn under 18 år)
Navn :

________________________________________________________

Adresse + postnummer:

________________________________________________________

Telefonnr.:

________________________________________________________

Ansøgers cpr.nr.:

________________________________________________________

Husstandsindkomst om året: Brutto _____________________________Netto_______________
(alle over 18 år skal regnes med)
Hvad består din indkomst af? (sæt kryds) Løn__ Førtidspension__Brøkpension__ SU__
Uddannelseshjælp__ Integrationsydelse__ Ressourceforløbsydelse ___
Civilstand (sæt kryds):

Enlig___

Gift/samboende___

Antal voksne i husstanden: ___
(incl. Børn over 18 år)

andet___

Ønskes juletræ :____/_____
Ja Nej

Hvis Børn i husstanden -angiv venligst alder, samt køn som M eller K
Alder/Køn
Alder/Køn
Alder/Køn
/
/
/

Alder/Køn
/

Er der søgt julehjælp hos andre eller tænker du at søge hos andre, eller modtager du fra andre end
Røde Kors?
____/____/__________________
Ja Nej
Hvor
Vi samarbejder med andre organisationer
Hvad er årsagen til at du søger? (skal udfyldes):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Jeg erklærer ved min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte:
__________________________________________________
Dato
Underskrift med kuglepen

-alle punkter herover SKAL udfyldes – ellers betragtes ansøgningen som ugyldig
Se videre på næste side:

Julehjælpen er en frivillig aktivitet. Vi vil gerne hjælpe så meget og så mange som muligt. Men det
kommer an på hvor stor støtte vi får fra sponsorer.
Vi har været heldige i flere år at kunne give gaver til børn til op til 14 år. Det håber vi også i år.
Til dette behøver vi også din hjælp.
Hvad ønsker dit barn/dine børn sig for et beløb på ca. 200 kr.? Rækkefølge skal være den samme, som
du har nævnt barn/børn i på forsiden. Hvis tøj skal størrelse fremgå!

1.

_______________________________________________

2.

_______________________________

3.

________________________________

4.

_________________________________

Hvis din ansøgning bliver bevilget, hvor vil du afhente? (sæt kryds x)

Ølby

Borup

Ansøgningsskemaet bedes afleveret senest d. 24. november kl. 12. Kun fuldt udfvldte rettidigt afleverede
ansøgninger tages i betragtning. Kun bevilligede ansøgere vil få besked per telefon/sms i løbet af uge 50. Bevilget
Julehjælp kan afhentes i Røde Kors Butikken i Ølby centeret eller Borup søndag d. 18/12 i tidsrummet 11.0012.00
Da Røde Kors Køge & Borup har et begrænset antal hjælpepakker til rådighed, og ønsker at hjælpe hvor behovet er
størst, bistår Køge Kommune os venligt med at verificere oplysninger afgivet på dette skema. Man giver med sin
underskrift herover Røde Kors fuldmagt til at videresende skemaet til Køge Kommune.

Udover julehjælp tilbyder Røde Kors Køge familieaktiviteter såsom familienetværk, Familievenner, Q-net, God
start på Livet og meget mere. Du kan læse mere på vores hjemmeside koege.drk.dk
Vil du kontaktes af Røde Kors Køge og høre mere om mulighederne?
Familienetværk

Ja tak

Nej tak

Familievenner

Ja tak

Nej tak

Q-Net

Ja tak

Nej tak

God Start på Livet

Ja tak

Nej tak

