
   

                                                                                       

                 Stiftelsen Pauvres Honteux 
 

Ansökan om bidrag 
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande kvinnor i Östersunds kommun. Den 

sökande måste vara boende och skriven i Östersunds kommun. Utdelning av pengar ur fonden 

sker vid två tillfällen under året – juni och december.  

Om man beviljats bidrag tidigare, måste det gå minst två år innan nytt bidrag kan beviljas. Sista 

ansökningsdag är 30 maj respektive 15 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan insändes till: 

Stiftelsen Pauvres Honteux 

Mona Jonsson 

Älgstråket 5 

831 43 Östersund 

 

Sökandes namn ______________________________________ Personnummer ___________ 

 

Adress _____________________________________________________________________ 

 

Postnummer ________ Ort _____________________________ Telefonnummer __________ 

 

Taxerad årsinkomst: 

 

Sökandes _______________  Makes/makas/sambos ______________ 

 

Bankmedel _______________________ 

 

Skulder __________________________ 

 

Övriga tillgångar ___________________ 

 

Ansöker om ____________  kronor till ____________________________________________ 

Om ansökan avser tandvårdskostnader bifogas ett journalkostnadsförslag 

OBSERVERA! Ange bank och fullständigt kontonummer där vi kan sätta in ditt bidrag 

om du blir beviljad 

 

___________________________________________________________        

   Nedanstående uppgifter SKA finnas med för att din ansökan ska behandlas 

 Taxerad årsinkomst 

 Bank och fullständigt kontonummer för insättning av eventuellt beviljat bidrag 

 Underskrift 

 Bestyrkande av god man, kurator, socialsekreterare etc. med uppgift om 

telefonnummer 

Ofullständiga ansökningar behandlas inte 
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Kort beskrivning om varför du ansöker om bidrag 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ Fortsätt ev. på baksidan 

 

Ort och datum  Sökandes underskrift 

____________________________ ___________________________ 

 

Ovanstående är i behov av bidrag enligt ansökan (ska bestyrkas av god man, kurator, 
socialsekreterare etc.) 

Ort och datum  Namn, titel och telefonnummer 

____________________________ _______________________________________ 

   ____________________________________ 

Ansökningarna är många. Eftersom ingen ansökan är den andra lik så kommer styrelsens ledamöter efter 
genomgång och diskussioner att väga de presenterade uppgifterna emot varandra och kommer därefter 
fram till vilka ansökningar som denna gång ska prioriteras. De pengar, som vid ansökningstillfällets utgång 
finns till förfogande, kommer vid beslutssammanträdet i sin helhet ha fördelats bland de sökande. 
Besluten kan inte överklagas. 

Beviljat belopp utbetalas senast fyra veckor efter sista ansökningsdag. Har inte pengarna satts in på ditt 
konto inom denna tidsperiod har din ansökan inte beviljats. Alla ansökningar makuleras. 


