156011
Inkom utlandsmyndighet

Inkom Migrationsverket

Ansökan om
uppehållstillstånd för
volontärer inom ramen för
Europeisk volontärtjänst

Migrationsverkets anteckningar
Dossiernummer
Signatur

Använd denna blankett om du vill söka uppehållstillstånd för att arbeta som volontär i Sverige inom ramen för
Europeisk volontärtjänst och kommer från ett land utanför EU/EES och Schweiz. Om du inte ska arbeta inom ramen för
Europeisk volontärtjänst ska du istället ansöka om uppehållstillstånd för besök.
För att få ett uppehållstillstånd för arbete som volontär ska du ha ingått ett avtal med en organisation i Sverige om
deltagande i ett volontärprogram. Volontärprogrammet ska vara inom ramen för Europeisk volontärtjänst. Du ska ha fått
ett avtal om deltagande i volontärprogrammet.
Du kan även hitta detta formulär och mer information på vår webbplats www.migrationsverket.se. Fyll gärna i formuläret
på datorn, det underlättar vår hantering av ärendet.

1. Jag ansöker om

Uppehållstillstånd för arbete som volontär
CY
Min ansökan avser tiden ………………………(år, månad, dag) till ………………………. (år, månad, dag)

2. Heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige

Jag har tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring inför min vistelse i Sverige.

Försäkringsbolag

Datum som försäkringen gäller till och med

3. Mina personuppgifter
Efternamn

Eventuellt tidigare efternamn

Förnamn (samtliga)
Medborgarskap

Eventuellt tidigare medborgarskap

Födelsedatum (år, månad, dag, ev. nr.)

Kön

Födelseort

Födelseland

Man

Kvinna
Modersmål

Civilstånd

Ogift

Jag talar/skriver även (språk)

Gift*

Skild

Sambo

Änka/änkling

* Registrerad partner räknas som gift

4. Mina passuppgifter
Jag har hemlandspass
Passet är utfärdat av
Jag har tillstånd att bo (vistas) i annat land

Nej
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Typ av pass

Passnummer

Datum

Gäller till och med

Om ja, från och med till och med

Ja, land:

5. Adress i hemlandet
c/o

Jag har annat pass

Gatuadress

Postadress, ort
Land
E-postadress

Telefonnummer

Mobiltelefon

6. Tidigare kontakter med Sverige
Jag har tidigare ansökt om att få komma till Sverige

Nej

Ja, år ..........

Jag har varit i Sverige tidigare

Nej

Ja

Jag var senast i Sverige

Från ……………….. till ………………..

7. Organisation där jag kommer att arbeta som volontär
Namn

Postadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer

Kontaktpersonens e-postadress

Mobiltelefon
Fax

8. Försörjning

Jag finansierar min vistelse i Sverige med

Lön (Ange lön)
Banktillgångar (Bifoga intyg och kontoutdrag från bank som styrker att du har tillräckliga medel.)
Annat sätt (Förklara utförligt hur du kommer att försörja dig och bifoga handling som styrker dina uppgifter. )

Varje månad kommer jag att disponera (ange belopp och valuta)

9. Övriga upplysningar

10. Adress som jag vill att beslutet ska skickas till
Utlandsmyndigheten i

11. Dokument som ska bifogas ansökan
Kopior av passidor som visar din identitet och passets giltighetstid
Sjukförsäkring eller ansökan om sjukförsäkring
Avtal om deltagande i volontärprogram inom ramen för Europeisk volontärtjänstgöring
Intyg som visar hur du ska försörja dig

12. Namnunderskrift

Jag ansöker om uppehållstillstånd i Sverige och försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Ort och datum

Namnunderskrift (För omyndig, vårdnadshavares underskrift)

Den som i sin ansökan lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att tala om uppgifter av betydelse kan dömas till
böter eller fängelse enligt 20 kap. 6 § 2 utlänningslagen (2005:716).

