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A Szent Im re Ala pít vány (SZIA) pá lyá za tot hir det bel föl di közösségépítő-rek re á ci ós prog ra mon va ló rész-
vé tel tá mo ga tá sá ra (célzott szol gál ta tás igény be vé te lé re).

Ked vez mé nye zet tek azok a 21 év alat ti sze mé lyek le het nek, akik a Bu da pest XI. ker, Szent Im re Egy ház-
köz ség ak tív tag jai. A SZIA a pá lyá za tot olyan sze mély ré szé re hir de ti meg, aki nek anya gi kö rül mé nyei 
ezt in do kol ják vagy akit szü lő je egye dül ne vel, il let ve kettő vagy több test vé re van.

A Szent Im re Ala pít vány évente leg fel jebb 10 fő szá má ra biz to sít, sze mé lyen ként leg fel jebb 50.000 Ft  
ös  szeg   ben tá mo ga tást olyan szol gál ta tás (osz tály ki rán du lás, lel ki gya kor lat, ta nul mányi ki rán du lás, közös-
ségépítő tábor etc.) igény be vé te lé re, mely leg alább há rom – egy mást köz vet le nül kö ve tő – ven dég éj sza kát 
tar tal maz. A tá mo ga tás ös  sze ge 60.000 Ft-ra emel he tő, ha a szol gál ta tás sport- vagy ide gen nyel vi tá bor ral 
van ös  sze köt ve. A tá mo ga tás meg íté lé sé nek fel té te le, hogy a ked vez mé nye zett ill. szü lő je a szol gál ta tás ból 
legalább 25 % ön részt vál lal jon, a fo lyó sí tás pe dig a Szent Im re Ala pít vány ne vé re sza bály sze rű en ki ál lí tott 
szám la el ső ere de ti pél dá nyá nak át adá sa el le né ben tör té nik.

Folyó évben a SZIA – a koronavírus járványra tekintettel – kibővíti a célok körét szociális szükség-
helyzet és minden olyan tevékenység támogatására, amely a közösségi aktivitást, kapcsolatépítést elő-
segíti, és az összeghatárt megtartva fogadja a pályázatokat.

A pá lyá zat be nyúj tá sa for ma kény szer nél kül meg írt, a SZIA cí mé re (ez azo nos a plé bá nia iro da cí mé vel) 
személyesen vagy postai küldeményként el jut ta tott le vél ben tör té nik, mely tar tal maz za kü lö nö sen

a) a tá mo ga tás igény lé sé nek in do kát, ös  sze gét,
b) a pá lyá zó, ill. szü lő je ne vét, lak cím ét, adó azo no sí tó je lét, te le fon szá mát és aláírását,
c) a szol gál ta tás szol gál ta tó já nak a ne vét, cí mét, te le fon szá mát, elekt ro ni kus el ér he tő sé gét, 
d)  a pá lyá zott szol gál ta tás dí já nak brut tó ös  sze gét és a szol gál ta tás igény be vé tel ének cím sze rin ti 

hely szí nét, va la mint kez dő és zá ró nap já nak meg je lö lé sét,
d) az ön rész vál la lá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot és
e)  a szol gál ta tás rö vid jel lem zé sét (a részt ve vők kö re, élet ko ra, prog ram ja, stb.),  

ill. – ha el ér he tő – a szol gál ta tás ra mu ta tó internetes ab la kot.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je a je len is ko lai év ben fo lya ma tos. 

A Szent Im re Ala pít vány kuratóriuma a fen ti fel té te lek nek meg fe le lő pá lyá zók kö zül vá laszt ja ki a ked vez-
mé nye zet te ket. A ked vez mé nye zet tek től ké ri, hogy a szol gál ta tás igény be vé te le után, két hé ten be lül, rö vid 
be szá mo lót ír ja nak a SZIA cím é re eljuttatott le vél ben. 
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