HVEM KAN SØGE OM JULEHJÆLP HOS DANSK FOLKEHJÆLP?
Familierne, der kan søge om julehjælp hos Dansk Folkehjælp, er enlige forsørgere på overførselsindkomst
med hjemmeboende børn under 18 år.
For at sikre at ansøgerne opfylder kriterierne, bliver ansøgningerne verificeret af de sociale myndigheder i
ansøgerens bopælskommune, så vi er sikre på vi hjælper dem som opfylder vores kriterier.
VORES PRIORITETER
Vi prioritere følgende indtægtsgrundlag i Julehjælpen:
 Kontanthjælp
 Uddannelses-, Ledigheds- og Ressourceydelse
 SU
 Uddannelseshjælp
 Integrationsydelse
 Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse
 Revalideringsydelse og sygedagpenge
 Førtidspension
HVORFOR STØTTER DANSK FOLKEHJÆLP DENNE MÅLGRUPPE?
Denne målgruppe er dem som udgør den største andel af de fattigdomsanalyser, der har været
gennemført i Danmark siden år 2000 og frem til i dag. Vi kan ikke hjælpe alle med julehjælp og har derfor
valgt at prioritere som anført.
Det betyder imidlertid ikke, at du ikke kan søge andre organisationer om hjælp.
VI HJÆLPER DE ANSØGERE SOM OPFYLDER ANSØGNINGSKRAVENE
Vi skelner ikke mellem kristne, muslimer, jøder, ateister eller andre trosretninger. Julehjælpen er
fattigdomsorienteret, derfor hjælper vi børnefamilier efter nævnte kriterier.
ANDRE DER HJÆLPER
Hvis du ikke opfylder kravene for at søge hjælp hos Dansk Folkehjælp, så er det måske andre
organisationer og foreninger der kan hjælpe.
Du kan eventuelt søge på nettet om der uddeles julehjælp i din kommune, du kan måske også kontakter
Borgerservice i din kommune, måske de har kendskab til lokalforeninger som hjælper.
MAN FÅR IKKE BESKED OM AFSLAG PÅ ANSØGNING
Hvis du ikke har hørt fra os senest fredag den 18. december 2020, er det desværre ikke sandsynligt, at
du er blandt de heldige, der har fået Julehjælp i år.
Dansk Folkehjælp har 50 lokalafdelinger rundt om i landet. I de områder, hvor der er en lokalafdeling, står
de for uddeling af Julehjælp. Hvor der ikke er en lokalafdeling står hovedkontoret for uddeling af Julehjælp.
Da vi modtager tusindvis af ansøgninger om Julehjælp, har vi ikke ressourcer til at kontakte dem, som
desværre ikke får Julehjælp.

