A NSØGNINGSSKEMA
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PULJEN

Ansøgers personlige data

Status for ansøger

Ansøgerens navn:
Cpr.nr.:
Adresse:
Postnummer:
By:
Telefon:

Hiv-smittet

Navn på den smittede:

Ansøgning
Vejledning for ansøgningen kan læses på bagsiden
Der gøres opmærksom på, at alle felter skal udfyldes
Hvad søges der om:

Beløb:

Begrundelse for ansøgning:

Beskrivelse af helbredssituation:

Eventuelt tildelt beløb bedes:

Indsat på konto nr.
Reg. nr.
Bank
Fremsendt på check

Dato:

Underskrift:

Personlige oplysninger behandles med diskretion.

Ægtefælle

(Kopi af vielsesattest
vedlægges)

Samlever

(Kopi af folkeregisterattest
vedlægges

Samboende
barn /
forælder

Kopi af folkeregisterattest
og dåbsattest / navneattest
vedlægges

V EJLEDNING TIL ANSØGNINGEN
Generelle oplysninger

Fondens bestyrelse holder møde fire gange årligt - marts, juni, september og december måned.
Ansøgningsfrister fremgår af BløderNyt og kan ses på www.bloderforeningen.dk.
Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til Bløderforeningens sekretariat.
Alle bevillinger skal anvendes inden for 12 mdr. Derefter tilbageføres eventuelle restbeløb.

H v a d s øg e s d e r o m

Du kan fx søge tilskud til medicinudgifter, kosttilskud, vitaminer og alternative præparater,
psykologbistand, rejser, hjælp til ledsagelse, etablering i egen bolig, m.m.
Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Bløderforeningens socialrådgiver.

B e l øb

Det er vigtig, at du anfører det fulde beløb på det, du søger om. Om muligt gerne i form af et
prisoverslag.
Vi gør opmærksom på, at fonden kun i særlige tilfælde giver hjælp til dækning af den fulde udgift.
Hovedreglen er, at fonden dækker 50%. Alle ansøgninger vurderes individuelt.
Begrunde l s e

Her skal du skrive, hvorfor du søger. Eksempelvis kan en begrundelse være, at du af din læge har fået
råd om fysisk træning etc.

Helbreds s i t u a t i o n

Det er vigtigt, at du beskriver din helbredstilstand, da tildelingen af ydelser fra fonden gives til
dækning af hiv-relaterede udgifter.

