1.

Ansøgningsskemaet skal senest 4.december indsendes til:
Grenaa Sogn, Nørregade 1, 8500 Grenaa
Mærket ”julehjælp”
Husk, at din ansøgning skal påtegnes af din sagsbehandler i socialforvaltningen/jobcenteret i din bopælskommune, og at alle skemaets felter skal udfyldes/besvares – ellers
kan vi ikke behandle din ansøgning.
Hjælpen vil hovedsagelig blive tildelt enlige forsørgere med børn under 18 år i Norddjurs
kommune. Er der penge til mere, vil hjælpen blive givet til de ansøgere, der er kommet i
en økonomisk trængt situation, der gør det svært for dem at holde jul.

1. Oplysning om ansøger:
Navn:

_____________________________________________________

Alder:

_____________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________

Postnr. og by:

_____________________________________________________

Kommune:

_____________________________________________________

Tlf.nr.:

_____________________________________________________

Evt. mail:

_____________________________________________________

2. Oplysning om evt. ægtefælle/sambo:
Navn:

_____________________________________________________

3. Oplysning om ansøgers hjemmeboende børn under 18 år:
Navn;

Alder:

_____________________________________________

____________________

2.

Navn:

Alder:

_____________________________________________

____________________

_____________________________________________

____________________

_____________________________________________

____________________

____________________________________________________________________
4. Ansøgers indtægt: (sæt kryds) kopi af sidste udbetaling skal vedlægges!
Starthjælp
Kontanthjælp
Pension
Dagpenge
Sygedagpenge
SU
Anden indtægt (hvilken)

O
O
O
O
O
O
O

5. Evt. ægtefælles eller samboendes indtægt: (sæt kryds) kopi af sidste udbetaling skal vedlægges!
Starthjælp
Kontanthjælp
Pension
Dagpenge
Sygedagpenge
SU
Lønindtægt
Anden indtægt (hvilken)

O
O
O
O
O
O
O
O

6. Hvorfor søger du om julehjælpen – skal udfyldes (vigtigt)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3.

7. Har du søgt om julehjælp andre steder:
Ja
Nej

O – hos: ___________________________________________________________
O

8. Ansøgers underskrift:
Ansøger afgiver på tro og love ovenstående oplysninger
______________
dato

____________________________________
Ansøgers underskrift

9. Den sociale myndigheds / jobcenterets underskrift og stempel:
For berigtigelse af ovenstående oplysninger:

______________

____________________________________

Dato

Underskrift og stempel

Venligst fortæl os, hvad du ønsker!
ønsker du flæskesteg og and :
eller ønsker du kyllinger:
Du bliver kontaktet 11. december, om du får julehjælp eller ej.
Julehjælpen hentes i Sognegården, Nørregade 1, mandag den
18. december mellem klokken 13 og 16, brug venligst døren ved
parkeringspladsen over for kommunekontoret!
Husk at medbringe sygesikringsbevis.

