Ansøgningsskema - Selskabet Kjæden
til brug for ansøgning om økonomisk hjælp til blinde og svagsynede
Ansøgningsfrist: 10. november
Navn:

CPR nr.:
Adresse:

Stillingsbetegnelse:
Civilstand - enlig, gift eller
samlevende:
Husstandens årlige indkomst inkl.
offentlige ydelser – vedlæg seneste
årsopgørelse fra SKAT:
Størrelsen på husstanden formue:
Dokumentation for synshandikap:
Vi uddeler legater til personer med et
synshandikap der berettiger til
medlemskab i Dansk Blindesamfund
(synsrest under 6/60 på bedste øje).
Dokumentation herfor kan enten
være:
1) medlemsnummer i Dansk
Blindesamfund,
2) tidligere modtaget støtte fra
Selskabet Kjæden (hvilket år)
eller
3) en vedlagt lægefaglig
vurdering

Ansøgningsskema - Selskabet Kjæden
til brug for ansøgning om økonomisk hjælp til blinde og svagsynede
Til hvilket formål ønsker De hjælp?:
Vi prioriterer ansøgninger, der belyser
dels udfordringerne ved at have et
synshandikap, dels hvordan støtten
kan bidrage til at afhjælpe – helt eller
delvist - disse udfordringer.
(De er velkommen til på et løst ark at
begrunde Deres ansøgning nærmere.)

Ovenstående er udfyldt i overensstemmelse
med sandheden. Jeg accepterer, at en
eventuel økonomisk støtte indbetales via
mit CPR-nummer til min NEM-konto, ligesom
jeg accepterer, at Selskabet Kjæden på sin
hjemmeside i kort og på ikke personhenførbar
måde beskriver, hvad der er søgt og uddelt
legat til.

Dato:

Underskrift:_____________________________

Praktiske oplysninger:
Det er en forudsætning for at Selskabet Kjæden kan behandle ansøgningen, at samtlige felter i
ansøgningsskemaet er udfyldt.
Det er ligeledes en forudsætning, at seneste årsopgørelse fra SKAT medsendes.
Hvis vi har mulighed for at imødekomme Deres ansøgning, overfører vi et beløb til Deres NEM-konto i løbet
af december.
Imødekommer vi ikke Deres ansøgning hører de ikke yderligere, men De er velkommen til at søge igen
næste år.
Det udfyldte skema og bilagene sendes pr. brev til:
Selskabet Kjæden
Klerkegade 10A
1308 København K
eller skannes og sendes pr. e-mail til legat@kjaeden.dk
Persondataforordningen:
Selskabet Kjæden gemmer de ansøgninger, der
•
•

ikke imødekommes i op til 1 år for at kunne besvare eventuelle henvendelser
imødekommes i op til 4 år som dokumentation overfor SKAT

