ŐRZŐK ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kemoterápia és/vagy sugárkezelés alatt álló rászoruló gyermekek és
családjaik támogatásához

1. A pályázat célja és célcsoportja: A Semmelweis Egyetem II. sz. („Tűzoltó utcai”)
Gyermekklinikáján 2017. évben rosszindulatú leukémiás és daganatos betegség
miatt kemoterápiás- vagy sugárkezelés alatt álló, szociálisan rászoruló 0-21 éves
gyermekek és családjaik támogatása a beteg gyermek fizikai, mentális és szociális
jólétének és a családok anyagi egyensúlyának helyreállítása érdekében.
Pályázatot nyújthat be minden célcsoportba tartozó gyermek családja, ahol a
háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi bruttó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, tehát 2017-ben
a 85.500 Ft-ot.
2. Az elnyerhető támogatás: A támogatás a pályázati kiírásban rögzített feltételekkel
igényelhető. A pályázat keretében az Alapítvány 20 családot tud támogatni. Az
elnyerhető támogatás családonként egyszeri 150.000 Ft. A támogatást az Alapítvány
vásárlási utalvány formájában adja át, a pályázó részére pénzbeli átutalás nem
teljesíthető. A támogatást a pályázó élelmiszer, tisztítószer és ruhanemű vásárlására
használhatja fel elszámolási kötelezettség mellett.
3. A pályázatok beadásának módja és határideje: A pályázatokat csak hiánytalanul
kitöltve, a kötelező mellékletekkel együtt tudjuk elfogadni. A pályázat leadható
személyesen hétköznapokon 9:00 és-15:00 óra között az Őrzők Alapítvány

irodájában (VII. épület 3. emelet) vagy a családgondozónak (Molnár Katalin, tel:
20/825-9520) vagy postai úton: Őrzők Alapítvány 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. január 22., 15:00 óra.
A pályázathoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:
o pályázati űrlap
o utolsó zárójelentés másolata
o jövedelemigazolás (3 hónapnál nem régebbi) és/vagy társadalombiztosítási
ellátásról szóló határozat másolata
o hozzájáruló nyilatkozat az adatkezeléshez
4. A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálására bizottsági ülés keretében kerül sor
2018. január 31-ig.
A pályázat bírálóbizottságának összetétele: Az alapítvány kijelölt képviselői,
valamint a Gyermekklinika képviseletében az 1A Hematológia, 1B Onkológia és 2A
Neuro-onkológia kijelölt képviselői. A bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel
hozza, az ülésről jegyzőkönyv készül.
5. Értesítés a pályázat eredményéről: a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon
belül, postai úton értesítjük a pályázókat.
6. Pályázati elszámolás: 2018. 06.30-ig, az utalványok felhasználását igazoló számlák
bemutatásával.
7. A pályázatok kezelése: A pályázatok anyagát az Őrzők Alapítvány a 2011. évi CXII. és
1992. évi LXIII. törvények figyelembevételével bizalmasan kezeli, nem hozza
nyilvánosságra és harmadik fél számára nem adja át.
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