DIAKONIATYÖN KORONA-AVUSTUSANOMUS
Avustusrahaa on käytettävissä rajallinen määrä, joten hakemuksen jättäminen ei välttämättä oikeuta
avustuksen saamiseen. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja päätöksestä ilmoitetaan
henkilökohtaisesti. Hakuaika on huhtikuun 2021 loppuun mennessä.
Lähetä avustushakemus osoitteeseen:
Kemin seurakunta / Diakoniatyö, Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi
Kuoreen merkintä ”Korona-avustukset”
Perustele hakemuksesi hyvin, ilman perusteluja emme voi käsitellä hakemusta.
Liitteet: toimeentulotukipäätös ja kuukauden tiliote.
HENKILÖTIEDOT

Sukunimi ja etunimet
Henkilötunnus
Avo-/aviopuolison nimet
Henkilötunnus
Kotona asuvien lasten nimet ja syntymävuodet

Osoite

Puhelin

Asumismuoto

Sähköposti

Hakijan työnantaja
Puolison työnantaja
NETTOTULOT
eur/kk pvm

HAKIJA

PUOLISO
€

€

MENOT
eur/kk pvm

Ansiotulot/Eläke

Vuokra/yhtiövastike

Asumistuki

Sähkö/lämmitys

Elatustuki

Vesi/saunamaksu

Kotihoidontuki

Matkakulut

Lapsilisät

Puhelin

Opintotuki/laina

Internet

Päivärahat

TV-paketit

Toimeentulotuki

Lehdet
Päivähoito
Sairaus-ja lääkekulut
Vakuutukset
Elatusmaksut
Ruoka

TULOT YHTEENSÄ

MENOT YHTEENSÄ

HAKIJA

PUOLISO
€

€

VELAT JA LAINAT
Lainat

Lainan nyk.määrä

lyhennys i eur/kk

Korot eur/kk

Yhteensä

PERUSTELUT:

Mihin haetaan:

Paikka ja päiväys:

/

2021

______________________________________

___________________________________

Hakijan allekirjoitus

Puolison allekirjoitus

SUOSTUMUS ARKALUONTOISTEN TIETOJEN TALLENTAMISEEN JA MUUHUN KÄSITTELYYN
SEKÄ VALTUUTUS TIETOJEN HANKKIMISEEN MUISTA TIETOLÄHTEISTÄ
Nimi:
Syntymäaika:

SUOSTUMUS:
Suostun siihen, että minua koskevia tietosuojalain 6 § tarkoittamia erityisiin henkilötietoryhmiin
kuuluvia
tietoja saa tallentaa ja käsitellä Kemin seurakunnan diakoniatyön asiakasrekisterissä.
Suostumus on voimassa määräajan. Rekisteriin saa tallentaa seuraavia tietoja:
➢ Tulotiedot
➢ Sosiaalipalvelut, toimeentulotuki, sosiaaliavustukset tai niihin liittyvät sosiaalihuollon palvelut
➢ Perhesuhteisiin liittyvät tiedot

VALTUUTUS:
Suostun siihen, että Kemin seurakunnan diakoniatyöntekijä saa pyytää minua koskevia diakoniatyön rekisterin
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja seuraavilta tahoilta:
➢

Kela

➢

Sosiaali- ja terveyspalvelut

➢
_________________

Pyydettäessä työntekijä saa kertoa yksilöintitietoni ja avustusprosessiin liittyviä tietoja Kemin
seurakunnan diakoniatyöntekijöille. Valtuutuksen kautta saatuja tietoja saa tallentaa, muokata ja
käsitellä tässä lomakkeessa yksilöidyssä diakoniatyön asiakasrekisterissä.
Kyseiset tiedot kirjataan diakoniatyön asiakasrekisteriin vain siltä osin kuin ne ovat asiakkuuteni hoidon
kannalta tarpeellisia. Tietoja talletetaan ja säilytetään vain niin kauan kuin asiakassuhteen hoidon
kannalta on tarpeen. Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojani ei luovuteta ulkopuolisille ilman erikseen
antamaani lupaa, jollei tiedon antamisesta ole erikseen säädetty lailla. Valtuutus on voimassa 5 vuotta
päiväyksestä ja allekirjoituksesta.
Voin peruuttaa suostumukseni ja valtuutuksen tietojen hankkimiseen edellä mainituista tietolähteistä,
milloin vain ilmoittamalla asiasta kirjallisesti rekisteriä ylläpitävälle taholle. Minulla on oikeus tarkistaa
asiakasrekisteristä kaikki minua koskevat tiedot ja vaatia niiden korjaamista. Olen saanut tarkempia
tietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Paikka ja päiväys:
Allekirjoitus:

/

2021

