Pályázati adatlap sajátos nevelési igényű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekekkel foglalkozó szervezetek részére
(Értesítés 2019. november 15-én, ezt követően érkezett pályázatoknál folyamatos elbírálás)

Pályázati feltételek:
100%-os utazási és csomag támogatásra pályázhatnak a következő csoportok:
-

Valamilyen testi és/vagy pszichés funkció, struktúra működésbeli akadályozottsága/ korlátozottsága
miatt

tevékenységében,

cselekvésében,

társadalmi/közösségi

részvételében

akadályozott

(mozgáskorlátozott, látás-, hallás-, beszédsérült, értelmileg akadályozott, érzelmi sérülést mutató
személy, autista, szervátültetett) egyén, aki az állapotához igazodó sajátos körülményeket, eszközöket,
eljárásokat, segítséget igényel
-

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői

bizottság

szakértői

véleménye

alapján

mozgásszervi,

érzékszervi,

értelmi

vagy

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Kedvezményes utazásra pályázhatnak a következő csoportok (kedvezmény mértékének megállapítása a
pályázat elbírálása után. Legkedvezőbb pályázható utazási díj: 1900 Ft/fő mely magában foglalja az
utazást és a csomagot is):
-

Hátrányos helyzetű gyermekek: azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:
azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a lenti három
körülmény legalább kettő fennáll:
o

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a
kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)

o

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike, vagy a családba fogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak
ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy
a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, melynek
fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)

o

a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez
szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)

Szervezet neve:
Szervezetet működtető gazdálkodási egység neve:
Kapcsolattartó személy neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:
A szervezet tevékenységének rövid bemutatása:

A gyermekek pályázati jogosultságának rövid ismertetése:

Szervezetük tudja e vállalni, hogy fizeti a mikuláscsomagok árát (950 Ft/db)?:
Hány fővel szeretnének részt venni a programban (gyermekek és kísérők létszáma):
Jelenleg az alábbi időpontokban tudjuk a kedvezményes utazást biztosítani. Kérjük, húzza alá az
Önöknek megfelelő időpontokat. Technikai okokból előfordulhat, hogy az Önök által kért
időpontban nem tudjuk fogadni Önöket, de erről november 15-ig (a pályázat elbírálásával
egyidejűleg) értesítjük Önöket.
•

November 28. 9:00 és 14:10

•

December 10. 9:00 vagy 11:35 vagy 14:10

•

December 11. 14:10

•

December 12. 9:00 vagy 11:35 vagy 14:10

A pályázatok szakmai elbírálását az alapítvány kuratóriuma végzi, amennyiben további információra
van szükség a bírálathoz, a megadott elérhetőségeken felvesszük a kapcsolatot az intézménnyel. A
döntést követően értesítjük a csoportokat a végleges időpontokkal kapcsolatban.
2019. ……………………... hó …….. nap
__________________________
cégszerű aláírás

