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A Szent Imre Alapítvány (SZIA) pályázatot hirdet belföldi közösségépítő-rekreációs programon való rész
vétel támogatására (célzott szolgáltatás igénybevételére).
Kedvezményezettek azok a 21 év alatti személyek lehetnek, akik a Budapest XI. ker, Szent Imre Egyház
község aktív tagjai. A SZIA a pályázatot olyan személy részére hirdeti meg, akinek anyagi körülményei
ezt indokolják vagy akit szülője egyedül nevel, illetve kettő vagy több testvére van.
A Szent Imre Alapítvány évente legfeljebb 10 fő számára biztosít, személyenként legfeljebb 50.000 Ft
összegben támogatást olyan szolgáltatás (osztályk irándulás, lelk ig yakorlat, tanulmányi kirándulás, közösségépítő tábor etc.) igénybevételére, mely legalább három – egymást közvetlenül követő – vendégéjszakát
tartalmaz. A támogatás összege 60.000 Ft-ra emelhető, ha a szolgáltatás sport- vagy idegen nyelvi táborral
van összekötve. A támogatás megítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett ill. szülője a szolgáltatásból
legalább 25 % önrészt vállaljon, a folyósítás pedig a Szent Imre Alapítvány nevére szabályszerűen kiállított
számla első eredeti példányának átadása ellenében történik.
Folyó évben a SZIA – a koronavírus járványra tekintettel – kibővíti a célok körét szociális szükséghelyzet és minden olyan tevékenység támogatására, amely a közösségi aktivitást, kapcsolatépítést elősegíti, és az összeghatárt megtartva fogadja a pályázatokat.
A pályázat benyújtása formakényszer nélkül megírt, a SZIA címére (ez azonos a plébánia iroda címével)
személyesen vagy postai küldeményként eljuttatott levélben történik, mely tartalmazza különösen
a) a támogatás igénylésének indokát, összegét,
b) a pályázó, ill. szülője nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, telefonszámát és aláírását,
c) a szolgáltatás szolgáltatójának a nevét, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,
d) a pályázott szolgáltatás díjának bruttó összegét és a szolgáltatás igénybevételének cím szerinti
helyszínét, valamint kezdő és záró napjának megjelölését,
d) az önrész vállalására vonatkozó nyilatkozatot és
e) a szolgáltatás rövid jellemzését (a résztvevők köre, életkora, programja, stb.),
ill. – ha elérhető – a szolgáltatásra mutató internetes ablakot.
A pályázat benyújtási határideje a jelen iskolai évben folyamatos.
A Szent Imre Alapítvány kuratóriuma a fenti feltételeknek megfelelő pályázók közül választja ki a kedvez
ményezetteket. A kedvezményezettektől kéri, hogy a szolgáltatás igénybevétele után, két héten belül, rövid
beszámolót írjanak a SZIA címére eljuttatott levélben.
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