SVENSKA RÖDA KORSET
STIFTELSEN RÖDAKORSHEMMET, BOX 17563, 118 91 STOCKHOLM
ANSÖKAN
till Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för studier och studieresor eller till stipendier
från Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs understödsfond och Stiftelsen Ella Svenssons fond.
Beskrivning av stiftelserna finns på baksidan.
Var vänlig skriv tydligt!
1. Förnamn

2. Efternamn

3. Personnummer

4. Civilstånd

5. Adress

6. Postnummer & ort

7. Telefon

8. E-post

9. Nuvarande anställning

10. Ev. personkonto/plusgiro/bankkontonummer

11.
Jag är RK-sjuksköterska , matrikel nr ______________

eller bifoga kopia av examensbetyg

12. Aktuell månadsinkomst/pension innan skatt

13. Beräknad årsinkomst innan skatt

14. Hushållets totala månadsinkomster innan skatt

15. Hushållets fasta utgifter per månad – se bilaga!

16. Avkastning av kapital

17. Antal hemmavarande barn under 18 år

18. Erhållna bidrag från fonder & stiftelser under de senaste 12 månaderna

19. Söker även från andra fonder & stiftelser (ange vilka)

20. Sökt belopp

21. Skäl för ansökan

fortsätt >>>

...skäl för ansökan fortsätter..

Bilagor _____ st.

22. Referenspersonens namn

Titel

Telefon

Adress

Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen
överensstämmande.

Ort, datum och namnunderskrift

Dessa uppgifter kommer att behandlas i ett internt dataregister (Personuppgiftslagen 1998 10 24 PUL)

Stiftelse

Ändamål

Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för studier och
Studieresor (C.E.Lagerströms fond, Kapten Lilliehööks bidrag)

Bidrag för studier och studieresor för sjuksköterskor utbildade
vid Röda Korsets sjuksköterskeskola, fr.o.m. 1998 Röda
Korsets Högskola

Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs understödsfond

Stipendier och understöd
Stiftelsen Rödakorshemmet

Stiftelsen Ella Svenssons fond

Att till sjuksköterskor utbildade vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola, fr.o.m. 1998 Röda Korsets Högskola, lämna
ekonomiskt bidrag för forskning och vidareutbildning

för

sjuksköterskor

tillhörande

STIFTELSEN RÖDAKORSHEMMET, BOX 55676, 102 15 STOCKHOLM

Bilaga till ansökningsblankett
Detta blad är en information och ett förtydligande av ansökningsblanketten. Angivet på
ansökningsblanketten är de olika rutorna ett antal siffror, 1 – 22. Den information vi efterfrågar i
respektive ruta 3 - 22 anges nedan. Läs igenom informationen. Om Du därefter har några
frågor är du givetvis välkommen att ringa till 08 – 452 46 00.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ditt personnummer/födelsedatum
Ange om Du är gift, ogift, sambo, änka/änkling
Din gatuadress
Ditt postnummer och den ort Du bor på
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Om Du innehar anställning, skriv var Du är anställd och som vad. Annars skriver Du pensionerad,
sjukpensionerad eller dylikt
10. Om Du har ett personkonto på Nordea, plusgirokonto, bankkonto - ange kontonummer samt bank
11. För att vara behörig att söka samtliga fonder och stiftelser krävs det att Du är sjuksköterska utbildad
vid Röda Korsets Högskola (tidigare Röda Korsets Sjuksköterskeskola) – ange matrikel nr eller
bifoga kopia av examensbetyg
12. Ange hur mycket Du för tillfället tjänar per månad före skatten är dragen. Det kan vara lön, pension,
sjukpenning o. dyl.
13. Ange hur mycket Du skulle uppskatta att Din totala årsinkomst under året (2016) blir före skatten är
dragen
14. Ange hushållets totala månadsinkomster. Om Du är gift/sammanboende lägg ihop era gemensamma
inkomster före skatt. Räkna inte in ev. barnbidrag
15. Ange hushållets fasta utgifter varje månad: hyra, el/ värme/ vatten, lån & amorteringar, telefon m.m.
16. Ange avkastning på kapital
17. Ange antalet hemmavarande barn under 18 år
18. Ange samtliga ev. fonder samt belopp Du erhållit under de senaste tolv månaderna
19. Ange om Du också söker andra fonder
20. Precisera hur stort belopp Du söker
21. Ange Ditt/Dina skäl för ansökan. Beskriv kortfattat varför Du söker och hänvisa gärna till bilaga.
22. Frivillig uppgift. Vi är tacksamma om Du anger en referensperson. Det kan exempelvis vara Din
lärare eller Din chef.

Skicka Din ifyllda ansökan till

Svenska Röda Korset
Stiftelsen Rödakorshemmet
Box 17563
118 91 Stockholm

Ansökan skall insändas senast
den 31 oktober 2017
Utdelning sker i december.

