
Ansøgning om støtte fra N. Storrs Konto 

Under Diabetesforeningens Sociale Fond 

 

Sendes til: 

Diabetesforeningen 

Stationsparken 24 st. tv. 

2600 Glostrup 

Att. Legat 

 

Eller som krypteret mail til legat@diabetes.dk  

 
Udfyld alle rubrikker omhyggeligt og læseligt. Læs vejledning på sidste side. Børn under 

18 år anfører forældres økonomiske oplysninger og bankinformation.  

Vi passer på dine personoplysninger. Læs mere på diabetes.dk/privatlivspolitik. Ansøg-

ning og evt. bilag destrueres efter ansøgningsfristens udløb.  

Ansøger: 

 

Forælders navn:  

Adresse:  

Post.nr. + by: 

Tlf.nr.:  

E-mailadresse: 

Fødselsdato: 

Din beskæftigelse: 

Barnets navn (barnet m. diabetes): 

Barnets fødselsdato (barnet m. diabetes): 

Antal hjemmeboende børn under 18 år:  

Medlemsnr. i Diabetesforeningen: 

Forælders bankoplysninger i tilfælde af tildeling af legat (overførsel til NEM-konto): 

 

Navn på bank:____________________________ 

 

Bankadresse, postnr. og by:____________________________________________ 

 

Reg.nr: ______________    Kontonr: _______________________  

 

Cpr.nr.: _____________________ 

 

mailto:legat@diabetes.dk


Tidligere støtte:  

 

Har du tidligere modtaget økonomisk støtte fra Diabetesforeningens legater og fonde?  

 

JA eller NEJ _________    Hvis ja – hvornår? ___________________  

 

Økonomiske oplysninger: 

Indtægter efter skat pr. måned:  

Arbejdsindtægt: kr. 

Løn under sygdom/sygedagpenge: kr. 

SU: kr. 

Arbejdsløshedsunderstøttelse: kr. 

Bistandshjælp: kr. 

Pension: kr. 

Efterløn: kr. 

Renteindtægter, udbytte af værdipapirer 

og lign.: 

kr. 

Andre indtægter (§ 41): kr. 

Børnebidrag: kr. 

Børnetilskud (enlig forsøger tillæg):  kr. 

Børne- og ungeydelse (opdelt på må-

nedsbasis): 

kr. 

I alt nettoindtægter pr. måned: kr. 

 

 

 

Udgifter pr. måned:  

Boligudgifter inkl. lys og varme, minus 

boligsikring: 

kr. 

Øvrige faste udgifter (ikke kost, tøj 

mv.): 

kr. 

I alt faste udgifter pr. måned: kr. 

 

 



Formue:  

Indestående i pengeinstitut: kr. 

Obligationer, aktier, pantebreve: kr. 

Anden formue: kr. 

I alt formue: kr. 

 

 

Gæld:  

Gæld i fast ejendom: kr. 

Anden gæld: kr. 

I alt gæld: kr. 

 

 

Diabetesdebut (årstal): ______________ 

Hvordan behandles din diabetes (insulin, tabletter, diæt): _________________ 

Til hvilket formål tænkes legatet anvendt (gerne inkl. kort redegørelse for, 

hvorfor legatet skal tiltænkes jer): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ovenstående oplysninger har jeg afgivet på tro og love: 

Dato:   

Ansøgerens underskrift:      

 
 

 

Vejledning 
 
Legatet kan kun søges af enlige forsørgere med et barn med diabetes, som har 

brug for en håndsrækning, fx hjælp til ferie, efterskoleophold eller andet, som 
kan være med til at forsøde dagligdagen. 
 

Det er en forudsætning, at man ikke tidligere har modtaget legatportion fra Den 
Sociale Fond. 

 
Det er vigtigt, at alle rubrikker udfyldes læseligt og omhyggeligt. Ved børn under 
18 år anfører forældres økonomiske oplysninger og bankinformation. 

 
Vi behandler din ansøgning fortroligt og destruerer såvel ansøgning som bilag, 

når legatet er uddelt. Send derfor aldrig originalbilag med ansøgningen, men 
vedlæg kopier.  
 

Ansøgningsfrister: 31. marts og 30. september.  
 

Ansøgere får kun besked ved bevilling. Har man ikke modtaget bevillingsbrev 
efter ca. 1 måned fra ansøgningsfristens udløb, har man fået afslag på sin an-
søgning. Afslagsbreve sendes ikke.  

 


