ANSÖKAN OM BIDRAG UR FONDER FÖR BARN
FÖRSKOLA, SKOLA, FÖRENING M FL.
Malmö stad

Stadskontoret Donationer
Ansökningstid 1 februari – 15 mars varje
Läs informationen på baksidan INNAN du fyller i blanketten. Fel eller ofullständigt ifylld blankett = AVSLAG.
Samtliga nedanstående uppgifter är obligatoriska att fylla i för alla.
SÖKANDE
Förskola, skola, förening A)

Adress A)

Postnr/ort A)

Telefon inkl. riktnummer A)

Förvaltning/Stadsområde B)

Org.nr C)

Plusgiro/Bankgiro C)

Skäl för ansökan. Bifoga inga bilagor D)

Fortsätt på nästa sida 
Barn E)
Avdelningens namn och/eller klass
En per rad F)

Ålder (ex. 1-2,7 år/åk.1) G)

Antal barn H)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Underskrift
Ort och datum

Namnunderskrift

Textat namnförtydligande

Telefonnummer

E-postadress

Se nästa sida för viktig information
STADSKONTORET
Ekonomiavdelningen/Donationer
August Palms plats 1
205 80 Malmo
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se

SOCIAL SAMFOND FÖR BARN innefattar barn på förskolan t.o.m. åk 3 på grundskolan .
Skäl för ansökan – här ska ni skriva vad ni söker pengar till, INTE vad ni inte har och inte kan göra.
Pengarna får ALDRIG användas till vad som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel det vill säga allt som kommunen SKA betala för t.ex. material i alla former, löner, hyror m.m.
Ni får göra en (1) ansökan per avdelning/klass och ni får inte söka för ”blivande” klasser.
FRITIDSHEM som söker MÅSTE ange både avd. på FH och exakt klass/klasser för barnen (Se E - H).
INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN:
A) Här anges kompletta kontaktuppgifter
B) Anges av kommunal sökande
C) Anges av alla utom kommunal sökande
D) Här anger du vad ni söker pengar till. Det ska framgå exakt vad ni vill använda pengarna till. Du ska
inte ange vad det kostar eftersom pengarna fördelas efter hur många barn ansökan gäller.
Får du inte plats på framsidan vänder du på bladet och fortsätter där.
E)Obligatorisk för ALLA att fylla i samtliga kolumner.
Fritidshem ska ange BÅDE avdelning på fritidshemmet och exakt vilken/vilka klasser barnen kommer
från.
F) Här anges avdelningen namn och/eller klass(er) beroende på vem som söker bidrag.
Varje avd./klass skrivs på en egen rad.
G) Här anges barnens ålder (Fsk antal år, Skola/FH antal år/åk)
H) Här anges antal barn (per grupp/klass enl . F)
( Exempel. Solens fritidshem söker bidrag för avd. Grisen och Hunden = Sökande Solens fritidshem.
Under F anges Grisen/ 1A= 16 1B= 12 Under G anges 7 år/åk 1 Under H anges 28 barn).
På nästa rad anges:
Under F anges Hunden/ 2A = 11 2B = 14 Under G anges 8 år/ åk 2 Under H anges 25 barn).
Fel eller ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
Fortsättning från sida 1).

Endast denna blankett gäller.

