Sol·licitud de la campanya “Cap nen sense cau” - curs 2020-2021
Dades de l’infant pel qual es demana l’ajut:
Nom i cognoms____________________________________________

_____________

De quin agrupament? __________________________

__________________________

Població on està empadronat/da?________________

______________________________

Dades de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor):
DNI / NIE / PASSAPORT (Encercla el document que aportes) _
_____ ____________
Nom i Cognoms ______________________
__________________________________________
Adreça, codi postal __________________________________________
______________________

En cas de no haver-se presentat a la convocatòria interna de Suport a les famílies de MEG 2020-2021, indiqueu el motiu:

*Si t’has presentat a la convocatòria interna de Suport a Famílies, aprofitarem la documentació ja presentada.
Si és així, signeu aquest document i entregueu-lo a l’Agrupament.

Has estat beneficiari del suport econòmic de la convocatòria de Campanya de Vacances d’estiu 2020 (Ajuntament de
Barcelona) per alguna activitat de Minyons Escoltes i Guies (Demarcació Barcelonès)?
Sí

No

*Si has rebut suport econòmic de la Campanya de Vacances 2019 (Ajuntament de Barcelona), es considerarà el barem de la resolució pel
càlcul del repartiment d’aquesta convocatòria del Cap Nen Sense Cau.
Si és així, signeu aquest document i entregueu-lo a l’Agrupament.

En cas de no haver participat de les convocatòries indicades anteriorment, cal presentar la següent
documentació:
OPCIÓ 1: Presentació de la Declaració de la renda de la família de l’infant
Cal adjuntar la declaració de la renda de l’exercici del 2019 de totes les persones majors d’edat que conviuen amb l’infant
i el certificat de convivència actualitzat, emès per l’ajuntament on hi consti qui conviu amb l’infant.
Si és el cas, podeu presentar documentació acreditativa d’haver cobrat l’atur/ERTE durant el 2020 a conseqüència de la crisi
derivada de l’emergència sanitària.

OPCIÓ 2: Presentació d’un informe d’atenció des de serveis socials; emès per un professional de l’àmbit social .
(Cal adjuntar-lo)

OPCIÓ 3: Declaració jurada per part del responsable de l’agrupament (Cal adjuntar-la)

Signatura del Cap d’agrupament

A ………….......….., ……. de ……………………..del 20.....

Signatura de mare, pare o tutor de l’infant

