pályázati felhívás szociálisan rászorultak
életkörülményeinek javítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Azonosító: szociális/155/2018
1. A pályázati kiírás háttere
A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány (továbbiakban:
pályázatkiíró) pályázatot hirdet - közcélú, társadalmi
felelősségvállalással összefüggő tevékenységével és alapító
okiratában megfogalmazott célokkal összhangban –
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló vagy a
szociális rászorultság mellett egészségi állapot
szempontjából megváltozott helyzetű, illetve saját
erejükből öngondoskodásra nem képes, 18. életévüket
be nem töltött gyermekek (továbbiakban: gyermek)
életkörülményei javításának támogatására.
2. A pályázati támogatás célja
A pályázatban szereplő program átfogó célja azon kiskorúak
életkörülményeinek javítása, akik halmozottan hátrányos
helyzetüknél fogva erre rászorulnak.
A fenti céllal összhangban többek közt az alábbi formákban
kerülhet sor támogatás nyújtására:
 egészség-megőrzési,
betegség-megelőzési
támogatás, gyógyászati segédeszközök térítése,
kiegészítő ellátás térítése
 alapvető
életszükségletek/körülmények
biztosításának térítése
 az egészségi állapottal kapcsolatban felmerülő
költségtérítés

3. Kedvezményezetti kör:
A pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévüket be
nem töltött, a pályázatuk alapján pozitív elbírálás alá eső
személyek.
Pályázó lehet a kedvezményezett személyek törvényes
képviselője.
4. A pályázaton való részvétel feltétele:
– kitöltött pályázati adatlap+kitöltési útmutató
– az ebben megjelölt szociális helyzet igazolása:
jövedelemigazolás (elmúlt három havi) és/vagy
támogatások igazolása (CSED, GYED, GYES, ápolási
segély, nyugdíj, stb.) és/vagy bankszámlakivonat (elmúlt
három havi)
– kitöltött adatkezelési nyilatkozat
– a gyermek egészségügyi állapotának igazolása
(zárójelentés - amennyiben egészségi állapot
szempontjából megváltozott helyzet fennáll)
5. A támogatás összege
A pályázat keretében odaítélhető támogatás mértéke
támogatottanként legfeljebb bruttó 240.000 forint. A
megítélt támogatás lehet egyösszegű, valamint kifizetése
részletekben is történhet.
6. Pályázat benyújtás
Beküldési határidő: 2018. december 7. 23:59.
A pályázatok postai úton (Fundamenta Gondoskodás
Alapítvány, levelezési cím: 1052 Budapest, Váci u. 1921., a borítékra kérjük ráírni „Szociális pályázat”), illetve
elektronikusan
a
pályázatkiíró
e-mail
címére
(alapitvany@fundamenta.hu) nyújthatók be az erre a
célra rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével, a
pályázati azonosító megjelölésével és a szükséges
dokumentumok mellékelésével. A hiánytalan pályázat
beérkezésének határideje email esetében a beküldési
határidő határnapjának utolsó percéig tart, a postai úton
küldött pályázatok esetében a postára adás határideje a
beküldési határidő. Postai úton történő beküldés esetén,
a pályázat benyújtásának feltétele, a postai feladás
dátumának igazolása, ajánlott szelvénnyel, vagy

tértivevénnyel. Ennek elmaradása
minősül, mely elutasítási ok.

formai

hibának

A beadási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a
határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a
Fundamenta Gondoskodás Alapítvány nem fogadja be,
azok és a formailag hiányosan beadott pályázatok
elbírálásra nem kerülnek.
Formailag hiányos a pályázat akkor, ha a pályázaton való
részvétel
feltételeihez
felsorolt
dokumentumok,
igazolások nem maradéktalanul kerülnek benyújtásra a
pályázatkiíróhoz, és/vagy a pályázati adatlap hiányosan
van kitöltve.
A tartalmilag hiányos pályázatok esetén a pályázatkiíró
egy ízben hiánypótlási felhívást ad ki, amelyet a
pályázónak 8 napon belül– akár email útján is – , de
legkésőbb 2018. január 2-ig tartó beérkezési határidőig
teljesítenie kell. Tartalmilag hiányos a pályázat akkor, ha
a benne szereplő adatok ellentmondásosak. A
hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár,
későbbi, újabb hiánypótlásnak helye nincs. Az elutasított
pályázati anyagok a pályázó részére legkésőbb 90 napon
belül postai úton visszaküldésre, illetve törlésre (e-mail és
az e-mail-en keresztül megküldött dokumentumok)
kerülnek.A pozitívan elbírált pályázati anyagok az erre
vonatkozó határozat meghozatalát követő 8 évig kerülnek
megőrzésre.
7. Pályázati információ
A pályázattal kapcsolatos részletes információk kérhetők
e-mailen
2018.
december
7.
12
óráig
az
alapitvany@fundamenta.hu címen.
8. Pályázati elbírálás, döntéshozatal
A pályázatok között a pályázatkiíró a saját döntési
szempontjai szerint választ. A pályázat elbírálását
követően a pályázatkiíró Kuratóriuma 2018. január 18ig határozattal dönt a pályázat során pozitívan elbírált
személyről és 8 munkanapon belül értesíti a pályázót
erről a tényről.
Amennyiben a pályázók között a pályázatkiíró nem tud
megjelölni olyan személyt, akinek a kérelme, a
kérelmében foglaltak igazolása útján megfelelő lenne,
illetve összhangban lenne az alapítványi célokkal, úgy
pályázatkiíró fenntartja a jogot arra, hogy jelen pályázat
keretében ne jelöljön meg pozitívan elbírált személyt .

Ilyen esetben pályázatkiíró arra törekszik, hogy az általa
sikertelennek ítélt pályázat elbírálását követő fél évben új
pályázatot írjon ki.
Jelen pályázat a Fundamenta Gondoskodás Alapítvány
honlapján
http://alapitvany.fundamenta.hu/
került
kihirdetésre.
Kelt: Budapest, 2018.10.19.
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