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Támogatási kérelem 
 
 
 
 

Mielőtt kitöltené ezt az űrlapot, kérjük, győződjön meg róla, hogy Ön vagy egy Ön számára megbízható 
személy felveszi velünk a kapcsolatot: 

 
 

Szívesen visszahívjuk Önt.  

Beszélünk németül, angolul, spanyolul, olaszul, arabul és franciául. Más nyelvek esetén kérjük, küldjön egy 
e-mail. 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
 

Keresztnév 
Vezetéknév 
(álnevek is 
elfogadhatóak) 

 

Város/Állam:  

Születési év:  

Munkaágazat: 
(utca, bordélyház, klub 
stb.) 

 

Elérhetőség:  

A sürgősségi 
támogatásra van 
szükség:    (e.g. 

élelmiszer, folyó 
kiadások, lakhatás, 
orvosi ellátás, stb.) 

 

Kap-e állami 
támogatást / 
jogosult-e állami 
támogatásra? 

 

 
 



 

Választhatóan kitölthető: 
 

Lakhatás (állandó 
lakóhely vagy 
sem)? 

 

A kérelmező által 
eltartott 
családtagok, vagy 
hasonló? 

 

Egészségbiztosított-
e? 

 

 
 

A kérelmezett teljes összeg €-ban:     
 

 

 

Banki adatok (kérelmező, tanácsadó iroda vagy harmadik fél): 
 
 

Bankszámla tulajdonos:  

IBAN: 
(Kérjük ellenőrizze, hogy 22 karakter német 
bankszámla esetében). 

                        
 

Átutalás közleménye: 
(a BesD által kitöltendő) 

Spende Notfallfonds BesD e.V. - 
Referenz: 

 

 
Átutalt összeg: 

 
 
 

         (a BesD által kitöltendő)



 

 
 

 

A sürgősségi támogatásra vonatkozó iránymutatások 
 

• A BesD az egzisztenciális vészhelyzetben lévő szexmunkásoknak előzetes, tanácsadó 
irodával együttműködve végzett felmérést követően nyújt sürgősségi pénzügyi 
támogatást. 
 

• Ez a gyorssegély kizárólag olyan szexmunkásoknak szól, akik nem tudnak hozzáférni 
állami segélyalapokhoz és kölcsönökhöz. 

 
•  A gyorssegélyre nincs törvényes jogosultság. 
 
• A gyorssegélyt az állami ellátásoknak alárendelten nyújtjuk. A törvényes költségviselőkkel (pl. 

munkaügyi központ, szociális hivatal, egészségbiztosító) szembeni igényeket a megfelelő 
hivataloknál kell érvényesíteni, azelőtt, hogy a BesD-hez benyújtaná a kérelmet.  

 
• A kérelem jóváhagyása írásban történik, és tartalmazza a támogatás összegére 

vonatkozó információkat. 
 

Hozzájárulások/jóváhagyások 

 
1.  A DSGVO 6. cikkének (1a) bekezdése és 9. cikkének (2a) bekezdése értelmében 

hozzájárulok / hozzájárulunk ahhoz, hogy a Berufsverband erotische und sexuelle 

Dienstleistungen e.V. a személyes adataimat (beleértve a DSGVO 9. cikke szerinti 
különleges adatokat is) feldolgozza. Ez a hozzájárulás a kötelező adatokra 

vonatkozik, amelyek elengedhetetlenek a kérelem feldolgozásához és eldöntéséhez. 

E hozzájárulás nélkül a kérelem nem dolgozható fel. 
 
2.   Jóváhagyom / Jóváhagyjuk a fent említett irányelveket. E hozzájárulás 

nélkül a kérelem nem dolgozható fel. 
 
3.    Kijelentem, hogy minden megadott információ legjobb 

tudásom és meggyőződésem szerint igaz és helyes.  
 

 
 
 

 

Kelt (helység és dátum:  

A kérelmező és/vagy képviselője aláírása 


