Ansøgning om julehjælp
December 2018
Foreningerne herunder vil igen i år samarbejde, for at sikre at julehjælpen når flest mulige familier med børn, der har
behov for det.
Ved koordineringen sørger vi for, at vi ikke uddeler julehjælp til de samme husstande, og undgår derved at nogle
familier der har brug for hjælp evt. får afslag fordi andre får hjælp fra flere organisationer.
Derved kan vi hjælpe flest!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rindum og Ringkøbing Sognes Menighedspleje
Ringkøbing Y’s Men’s Club
Ringkøbing Soroptimistklub
Sct. Georgs Gildet i Ringkøbing
Lions Club Ringkøbing
Red Barnet, Ringkøbing-Skjern
Frimurer Logen
Røde Kors, Ringkøbing
Ringkøbing Inner Wheel Klub
Danmission

For at komme i betragtning, skal man være bosiddende i de tidligere Ringkøbing og Holmsland Kommuner.
Ansøgningsfrist er fredag d. 30. november 2018. Skemaet afleveres på Kirkekontoret, Kirkepladsen 1, 6950
Ringkøbing eller sendes på mail til (bebh@km.dk).
Navn

Telefon (fast net)

Adresse

Telefon (mobil)

E-mail

Antal voksne i
husstanden

Søges der hjælp fra
andre organisationer ?
Hvis ’Ja’ ovenfor,
hvilke ?
Begrundelse for ansøgningen:

Ja

Nej

Antal børn i familien
(inkl. alder)
- Heraf hjemmeboende
(inkl. alder)

Om Julehjælp og Personoplysninger
Når du udfylder ansøgningen om julehjælp, afgiver du en række personlige oplysninger. Derfor skal du naturligvis
vide, hvordan julehjælpen behandler disse oplysninger.
De oplysninger du afgiver om dig selv, din familie og den situation, som du begrunder din ansøgning med, læses af et
udvalg, bestående af repræsentanter fra de medvirkende organisationer. Medlemmerne af dette udvalg har
tavshedspligt, og de kan kun læse din ansøgning, men de får ikke en kopi heraf, hverken på papir eller i elektronisk
form.
Efter at have læst din ansøgning beslutter udvalget, om du kan bevilges julehjælp. Du vil herefter blive kontaktet og få
besked om, hvorvidt du modtager julehjælp eller ikke. Bevilges du julehjælp kommer en repræsentant fra en af de
medvirkende organisationer hjem til dig og afleverer julehjælpen.
Din ansøgning og de oplysninger, du der har afgivet slettes/ makuleres herefter. Kun en oplysning om at du har
modtaget julehjælp i 2018 gemmes i 3 år, idet de medvirkende organisationer er underlagt kontrol fra
myndighederne.
Julehjælpen deler ikke dine oplysninger med andre foreninger eller med kommunen.

---o-o-oOo-o-o--Med min underskrift på denne ansøgning accepterer jeg vilkårene for behandling af personoplysninger som
beskrevet ovenfor og giver samtidig samtykke til, at repræsentanter for organisationerne ovenfor bliver bekendt
med mine oplysninger og behandler disse oplysninger i forbindelse med ansøgningen om julehjælp.
Hvis jeg får tildelt Julehjælp fra andre organisationer giver jeg straks besked til kirkekontoret, der herefter giver
besked til udvalget, der står for julehjælpen.

Dato: ________________ 2018

Underskrift: ___________________________________

