
Kungl. Sällskapet Pro Patria 
 

Pro Patrias bidrag till privatpersoner 

Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer 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. Den sökande 

ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidrag ges inte som periodiskt understöd och kan 

inte sökas två år i rad. Sista ansökningsdag är den 1 oktober varje år. 

 

OBS! Vi handlägger ansökningarna i den ordning de har kommit in. Ansökningstiden under vår 

och höst är cirka två månader. Under juni - augusti behandlas inga ansökningar eftersom 

kansliet är stängt. Vi har inte möjlighet att besvara frågor om handläggningstid för enskilda 

ansökningar. Beslut meddelas per brev. 

 

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 det allmänna (kommuner och landsting) 

·         behandlingsresor som ska ersättas av allmänna medel 

·         utlandsresor och/eller utlandsstudier. 

 

Så här söker du bidrag 

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

e-post med angivande av fullständig postadress. Tel: 08-667 86 88. Telefontider: Mån - tor 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: 

1) Original av personbevis/familjebevis som anger mantalsskrivningsort och familjeförhållande. 

2) Kopia av inkomstdeklaration inkl. specifikation gällande samtliga familjemedlemmar. 

3) Kopia av hyresavi/avgift. 

4) Kopia av utbetalningsbesked från arbetsgivare eller Försäkringskassan.  

5) Kopia av aktuellt läkarintyg bifogas om hjälpbehovet beror på sjukdom.  

Ansökan ska vara bestyrkt av kurator, distriktssköterska, läkare, diakon, präst eller liknande 

som väl känner den sökandes situation. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Vi tar bara 

emot en ansökan per familj.  

 

Lämnade uppgifter registreras och behandlas inom Kungl. Sällskapet Pro Patria i enlighet med § 

10 personuppgiftslagen (PuL). 
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