
Kungl. Sällskapet Pro Patria 
 

Pro Patrias bidrag till föreningar 

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med barn 

och ungdomar upp till 21 år. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga.  

Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda 

barnet eller ungdomen. Med hänsyn till Pro Patrias begränsade ekonomiska resurser, i 

förhållande till de senaste årens många ansökningar, delar vi inte ut några stora bidrag. Vi 

prioriterar ansökningar som innebär att vårt bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras 

till fullo. Sista ansökningsdag är den 31 mars varje år. 

  

Bidrag till vad? 

Pro Patria vill att bidraget medverkar till: 

·         en uppväxt under trygga och goda förhållanden 

·         att särskilt stödja barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt 

·         att barn och ungdomar som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 

svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som 

andra. 

 

Pro Patria ger inte stöd till verksamheter som ska bekostas av kommuner och landsting, 

byggnationer och personalutbildningar. 

 

Grundkrav 

Grundkrav för mottagande av bidrag är att organisationen har sin verksamhet förlagd till 

Sverige, innehar organisationsnummer och att verksamheten har pågått minst ett år. 

  

Så här söker ni bidrag 

Ansökan sker på särskild blankett som skickas per post. Den rekvireras per telefon eller  

e-post med angivande av fullständig adress. Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån - ons 10.00 - 

12.00. E-post: info@propatria.se. Hemsida: www.propatria.se. 

Ansökan skickas till Kungl. Sällskapet Pro Patria, Brahegatan 60, 114 37 Stockholm. 

 

Förutom fullständigt ifylld ansökningsblankett ska följande handlingar bifogas: 

 Bevis om tilldelat organisationsnummer 

 Kopia av stadgar 

 Kopia av senaste årsredovisning 

 Kopia av budget för aktuellt år 

 

Besked om beviljad ansökan eller avslag utsänds senast den 15 juni. Ofullständigt ifylld eller för 

sent inkommen ansökan behandlas inte. 
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