
 Foreningen til Støtte  for Mødre og Børn 
Svendborggade 1, 3., lejl. 300, 2100 København Ø - Tlf. 35 38 56 26 – www.morbarn.info – CVR: 49897715 

Legatansøgning

Cpr.nr.: Telefonnr.: 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: By: 

E-mail:
Foreningen søger i videst mulige omfang at minimere omkostninger til brevpost. Angiv derfor venligst en e-mail adresse hvor vi kan 
kontakte dig. Så hjælper du os til at kunne hjælpe flere. 

Civilstatus: Gift [  ] Samlevende/Samboende [  ] Enlig [  ]

Sagsnr.: Dato modt.:

M    B    Bø    S    U    [ ]

Børns Fødselsdage:

Bor børnene hos dig i hverdagen?
Hvis ikke, så uddyb venligst i din motiverede 
ansøgning, på side 3.Ja [  ] Nej [  ]

Præcisér:

Hvis du har søgt om hjælp hertil i din kommune, hvad blev så afgørelsen?

Spædbarnsudstyr [  ]
Sygdom/Overlevelse [  ]

Fritidsaktiviteter [  ]

Etablering [  ]

Gæld [  ]

Uddannelse/PC [  ]

Anskaffelser [  ]

Ferie [  ]

Konfirmation[  ]

Hvilket konkret formål søger du legat til?

Bankoplysninger: Reg.nr.: Kontonr.: 
Tag dig venligst tid til at kontrollere, at det oplyste kontonummer er korrekt. Foreningen kan ikke tage ansvar derfor, hvis legatet udbetales til 
en forkert konto, som resultat af fejl i oplysning af kontonummeret. Du finder Reg.nr. og Kontonr. på bagsiden af dit betalingskort. 



Månedligt budget 

A Indtægter C Boligudgifter

Arbejde-Job Husleje 

Kontanthjælp Vand/varme 

Ressourceforløbsydelse Samlet boligudgift  = 

Dagpenge 
inkl. Arbejdsmarkedsydelse 

Sygedagpenge D Andre udgifter

Integrationsydelse El/gas 

Revalidering Forsikringer 

Førtidspension Fagforening/A-kasse 

SU + SU-lån Telefon 

Fleksjob Internet/TV 

Andre indtægter Licens 

Evt. samlevers indtægt Receptpligtig medicin 

Skole/Institution 

B Boligstøtte Bus- /togkort 

Indskudslån (afdrag) 

X Andre ydelser Øvrige lån (afdrag) 

Børnetilskud pr. kvt. Andre udgifter 
Fra Udbetaling Danmark Uddyb i ansøgning 

Børnebidrag pr. mnd. Andre udgifter 
Fra barnets anden forælder Uddyb i ansøgning 

Børne- /ungeydelse pr. 
kvt.

Andre udgifter 
Uddyb i ansøgning 

Samlede Indtægter: A + B  = Samlede udgifter: C + D_  = 

 Sammen med ansøgningen skal du sende: 
• Din seneste årsopgørelse fra Skat. Hent den på www.skat.dk som PDF.
• En bankudskrift hvoraf det fremgår hvornår du senest har modtaget Børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Tilskuddet udbetales normalt d. 20/1, 20/4, 20/7, og den 20/10.

• Din seneste udbetalingsmeddelelse/lønseddel. Du finder den almindeligvis i din e-boks.

! Vær opmærksom på, at vi ikke kan behandle din ansøgning om et legat førend vi har modtaget alle disse dokumenter! 

Rådighedsbeløb =



 Motiveret ansøgning 

For at vi kan vurdere jeres ansøgning skal vi høre lidt om jer: Her beskriver du din og dine børns livssituation, og hvorfor du bør 
komme i betragtning til Foreningens legat. Du kan enten vælge at udfylde feltet nedenfor, eller vedlægge et separat dokument.

Det er vigtigt at du redegør for dine formue og gældsforhold, hvis det fremgår af din årsopgørelse, at du har et indestående 
som overstiger dine månedlige indtægter, og/eller hvis dine månedlige afdrag på gæld er meget store. 

ERKLÆRING OM INDHENTELSE OG BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Hvis du med denne legatansøgning opnår en bevilling, opbevarer Foreningen til Støtte for Mødre og Børn - de indeholdte oplysninger samt oplysninger om 
bevillingen i en periode svarende til det indeværende år + fem år, fra den dato, hvor legatet er udbetalt og sagsbehandlingen er afsluttet - dvs. i op til seks 
år. Opnår denne legatansøgning ikke en bevilling, opbevarer vi de indeholdte oplysninger i op til 14 dage fra sagsbehandlingen er afsluttet - dog opbevarer 
vi en registrering om denne legatansøgning i Foreningens database i op til seks år til statiske formål.

Dato: Underskrift: 
Du kan underskrive din ansøgning digitalt, ved blot at skrive dit navn i feltet. 

Når du indsender en legatansøgning til Foreningen til Støtte for Mødre og Børn – CVR. 49897715, indgår du en aftale med os, om at vi behandler dine 
oplysninger til netop dette formål (behandlingen af din legatansøgning). Behandlingen, og en eventuel deling, af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan 
behandle din ansøgning. Endvidere vil dine oplysninger blive anvendt i udarbejdelsen af analyser og rapporter vedrørende Foreningens uddelinger.  
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