Ansøgningsskema til Ramadankurven 2015
For at komme i betragtning, skal flere af
disse punkter være opfyldt:






Du er værdigt trængende
Din indkomst svarer til kontanthjælp
Du har hjemmeboende børn
Du er enke/enkemand
Du har fast bopæl i Danmark

Ramadankurven er en del af Danish
Muslim Aid: Danish Muslim Aid er en nonpolitisk nødhjælpsorganisation, som til
dagligt arbejder med mennesker i nød, via
vores lokale partnere i store dele af verden.
Ramadankurven i Danmark er sponsoreret
af forskellige virksomheder og private
sponsorer.

Ansøgningsfrist senest den 15.06.2015
Ansøgningen sendes til info@ramadankurven.dk eller online via www.ramadankurven.dk eller til DM-Aid,
Blågårdsgade 51, 2200 København N
Navn
Adresse
Post nr. og by:
Cpr.nr.:
Antal hjemmeboende børn under 18 år
Telefonnummer
E-mail

Skriv lidt om hvorfor du ønsker at modtage Ramadankurven

Ved min underskrift, bekræfter jeg, at jeg har opgivet korrekte oplysninger på både side 1 og side 2.
Dato:

Underskrift:
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Ansøgningsskema til Ramadankurven 2015
Budget
(pr. mdr. HUSK at vedlægge dokumentation)
Indkomst:

Udgifter:

Ansøger
Ægtefælle
Børn

Husleje
El
Vand/varme
Licens
Transport
Forsikring
Medicin

Boligsikring
Børnepenge (fra
kommunen)
Hustrubidrag
Børnebidrag
Andre former for indtægt:

I alt:

Hustrubidrag
Børnebidrag
Daginstitution
Afdrag på gæld
Fritidsaktiviteter
Andet:

I alt
Indtægt - udgifter =

kr.

Hvis du bliver godkendt til at modtage Ramadankurven, skal vi vide, om du er gangbesværet eller fysisk svag, så du
kan få hjælp til at afhente Ramadankurven.
Ja
Nej
Bemærkninger

HUSK at Ramadankurven kan veje en del, så det vil være en god idé at planlægge afhentningen, inden du møder op til
uddelingspunktet.
Ramadankurven forventer at få mange ansøgninger, og det er desværre ikke alle, vi kan imødekomme. Derfor kan det
godt ske, at du ikke modtager Ramadankurven, selvom du opfylder flere af kriterierne. Ved afhentning af
Ramadankurven skal du kunne fremvise dit sygesikringsbevis og noget billed-ID og have dit ansøger nr. med.

Antal voksne
Landsdel
Godkendt

Kan kun udfyldes af DM-Aid
Antal børn under 18 år
Transport
Ikke godkendt

Alder på børn
Bemærkn.:
Ansøger nr.:
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