
ANSÖKNINGSBLANKETT 
till BCF Amazona-finansierad Att LEVA-vecka® 

        28 april – 3 maj 2018 
på Hälsohemmet Masesgården

......................................
(IFYLLES AV OSS)

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:                                                                                            Personnummer:

Sökande:

       

BCF Amazona gör nu en särskild satsning på 
återhämtning då detta är eftersatt och vi vet att behovet är stort. 

Du som lever med en spridd, metastaserad bröstcancer,
är välkommen att söka till detta program. Programmet är 5 dagar (lördag-torsdag) 

internat med helpension på Hälsohemmet Masesgården
med syfte att fylla på energi och möta andra i liknande situation.

Vi vill ha din ansökan senast den 30 mars 2018.

Medlemsnr i BCF Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms Län
Frejgatan 56, 113 26 Stockholm.Telefon 08-32 55 90.

Ansökan Nr:

sid 1

Du behöver vara medlem i BCF Amazona för att kunna söka.

Amazona

BCF

Du betalar själv för din resa till Masesgården samt en avgift på 500 kronor till BCF Amazona 
om du deltar första gången. Har du tidigare deltagit blir avgiften istället 1 500 kronor. 

Prishöjningen görs för att fera ska få möjlighet att delta i dessa uppskattade LEVA-veckor.

Lars Ohlsson



Diagnos:                                 
                                                         

Datum för diagnos:

Hur ser din behandlingssituation ut:

Beskriv kort din situation idag; sjukskrivning, hur du mår, annat:

                                                                        
                  

Arbete/sjukskrivning:

Anledning till ansökan:

Ort och datum:                                                                                 Yrke/sysselsättning: 

Underskrift:

Namnförtydligande:

Signeras av sökande: 

Amazona

BCF

sid 2

Skicka ansökan till:
BCF Amazona, Frejgatan 56, 113 26 Stockholm

Du kan också maila ansökan till: info@amazona.se

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms Län
Frejgatan 56, 113 26 Stockholm.Telefon 08-32 55 90.


	Medlemsnr i BCF Amazona: 
	Namn: 
	Adress: 
	Postadress: 
	Epost: 
	Diagnos: 
	Datum för diagnos: 
	Hur ser din behandlingssituation utRow1: 
	Hur ser din behandlingssituation utRow2: 
	Hur ser din behandlingssituation utRow3: 
	Hur ser din behandlingssituation utRow4: 
	Beskriv kort din situation idag sjukskrivning hur du mår annatRow1: 
	Beskriv kort din situation idag sjukskrivning hur du mår annatRow2: 
	Beskriv kort din situation idag sjukskrivning hur du mår annatRow3: 
	Beskriv kort din situation idag sjukskrivning hur du mår annatRow4: 
	Beskriv kort din situation idag sjukskrivning hur du mår annatRow5: 
	Arbetesjukskrivning: 
	Ort och datum: 
	Yrkesysselsättning: 
	Namnförtydligande: 
	Telefon: 
	Personnummer: 


