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Destek Başvurusu

Bu formu doldurmadan önce bizimle iletişime geçiniz ya da güvendiğiniz bir başkasının bizimle iletişime
geçtiğinden emin olunuz:
Noah Name ve Leo LaRoche
Telefon: +49341– 98995566
Whatsapp: +43 67764501557
Email: notfallfonds@besd-ev.de
Sizi geri aramaktan mutluluk duyarız.
Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Arapça ve Fransızca konuşuyoruz. Diğer diller için lütfen email
üzerinden iletişime geçiniz.
KİŞİSEL BİLGİLER
İsim Soyisim:
(Takma isim
kullanabilirsiniz)

Şehir/Ülke:

Doğum Yılı:

İş Sektörü:
(sokak, genelev, kulüp
vb.)

İletişim Bilgisi:

Acil destek ihtiyacı
sebebi: (örneğin
yiyecek, iş masrafları,
barınma, sağlık
giderleri vb.)

Devlet yardımı
alıyor musunuz /
devlet yardımı alma
hakkınız var mı?

Zorunlu Olmayan Bilgiler
Barınma
durumunuz (kalıcı
ikametiniz mevcut
mu)?
Bağımlı aile
bireyleriniz ya da
benzeri var mı?
Sağlık sigortanız var
mı?

İstenen tam miktar €:

Banka Bilgileri (başvuru sahibi, danışmanlık ofisi veya üçüncü taraf):
Hesap Sahibi:
IBAN:
(Almanya hesapları için lütfen 22 karakter olduğunu
kontrol ediniz.)

Ödeme Sebebi:
(BesD tarafından doldurulacaktır.)

Aktarılan miktar:
(BesD tarafından doldurulacaktır.)

Spende Notfallfonds BesD e.V. Referenz:

Acil Destek Yönetmeliği
•

BesD, bir danışmanlık ofisi ile birlikte yapılan bir ön değerlendirmenin ardından, acil
durum içindeki seks işçilerine acil finansal destek sağlamaktadır.

•

Bu acil destek sadece devlet desteğine ya da kredilere erişimi olmayan seks işçilerine
verilmektedir.

•

Acil destek için kanuni hak sahipliği yoktur.

•

Acil yardım hükmü devlet yardımına ikincildir. BesD başvurusundan önce ilgili yetkili
kuruluşlardan (iş ve işçi bulma merkezi, sosyal yardım merkezi, sağlık sigortası)
yardım talebinde bulunulmalıdır.

•

Başvuru onayı yazılı olarak yapılmakta ve destek miktarı bilgisini içermektedir.

Rızalar/Onaylar
1.

2.
3.

GDPR (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) Madde 6 (1) (a) ile Madde 9 (2)
(a) çerçevesinde (GDPR Madde 9 çerçevesinde özel nitelikli bilgiler dahil olmak
üzere) kişisel bilgilerimin/bilgilerimizin Berufsverband erotische und sexuelle
Dienstleistungen e.V. tarafından işlenmesine rızam/rızamız bulunduğunu kabul ve
beyan ederim/ederiz. Bu rıza başvurunun işlenmesi ve üzerine karar alınması için
gerekli olan zorunlu bilgiler çin geçerlidir. Bu rıza olmadan başvurunuz
işlenemez.
Yukarıdaki yönetmeliği onaylıyorum/onaylıyoruz. Bu rıza olmadan
başvurunuz işlenemez.
Verdiğim bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim.

Veriliş Yeri ve Tarihi

Başvuru sahibinin ve/veya temsilcisinin imzaları

