Szociálisan rászoruló személyek pályázati úton történő támogatása
gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához
(a pályázat kódszáma 2019/I/1.)

A Humanitás Szociális Alapítvány a „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program”
keretében pályázatot hirdet rászoruló személyek számára, akik megromlott egészségi állapotuk eredményes
javításához nélkülözhetetlen gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egészséget, életminőséget jelentősen
javító eszközök beszerzését, illetve gyógykezelés költségeit hátrányos szociális helyzetük, jövedelmi viszonyaik
okán önerejükből nem képesek finanszírozni.
A Program kiírásának indokai
A szegénységgel, munkanélküliséggel, valamint a lakosság egyre romló egészségi állapotával kapcsolatos
negatív hazai tendenciák az utóbbi években egyre szélesebb társadalmi réteget érintenek. A szociálisan
hátrányos helyzetben élők között különösen kiszolgáltatottak azok a személyek, akik megromlott egészségi
állapotuk okán rendszeres gyógykezelésre, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyéb egészséget
fenntartó, javító eszközök igénybe vételére szorulnak. Bár legtöbb esetben a társadalombiztosítás hozzájárul
ezen költségek fedezéséhez, a támogatások keretei egyre szűkebbek, s a jelentős mértékű önrész megfizetése is
nagy gondot okoz a betegek számára. Egy súlyos megbetegedésből, balesetből eredő egészségkárosodás
következtében e személyek és családjuk olyan gondokkal találják szembe magukat, amelyeket sok esetben
minden igyekezetük ellenére sem tudnak önerőből megoldani, ezért kénytelenek szűkebb közösségük, illetve
civilszervezetek támogatását kérni.
Hatékony külső segítséggel, támogatással e rászorulók számára is elérhetővé válhat a gyógyulás lehetősége, és a
gyógyszerek, gyógykezelések, gyógyászati segédeszközök költségeinek fedezése a komfortosabb életminőségen
túlmenően a munkában, tanulásban való részvétel esélyét is jelentősen növelheti.
Bár a Humanitás Szociális Alapítvány, az előzőekben említett széleskörű társadalmi problémák maradéktalan
megoldására nem vállalkozhat, a hátrányos helyzetből fakadó, az egyénre és sokszor szűkebb környezetére,
családi életére is káros hatások enyhítését fontos közösségi feladatnak tartja.
A Program keretében kiírt pályázat célkitűzései
Programunk alapvető célja, hogy a szociális helyzetük és megromlott egészségi állapotuk okán rászoruló
egyének részére támogatást nyújtsunk gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egészséget, életminőséget
javító eszközök beszerzéséhez, gyógykezelés finanszírozásához. Úgy véljük, hogy e támogatások akkor
lehetnek a leginkább hatékonyak, ha azon rászorultakhoz jutnak el, akik – elsősorban személyükben rejlő –
körülményeik, betegségeik okán képesek lehetnek nehéz élethelyzetük javítására, megoldására.
Célunk továbbá támogatottjaink ösztönzése annak érdekében, hogy a jövőben kellő empátiával és toleranciával
forduljanak sorstársaik felé és tapasztalataik átadása révén elősegítsék mások élethelyzetének, egészségének
javítását. A Humanitás Szociális Alapítvány e nemes célok eléréséhez kíván pályázati rendszerben odaítélt
támogatása révén közvetlenül hozzájárulni és példamutató magatartásával a társadalmi szemléletformálást is
segíteni.

Pályázhatnak: Azon magánszemélyek, akik esetében saját, illetve velük egy háztartásban élő eltartottaik
megromlott egészségi állapota okán olyan gyógyszerek, gyógykezelések, gyógyászati segédeszközök,
egészséget, életminőséget jelentősen javító eszközök igénybe vételének orvosilag igazolt szüksége áll fenn,
melyek költségeit csak külső segítséggel képesek biztosítani.
A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513.
Az igényelhető támogatás formája: a pályázatban megjelölt cél megvalósítására egy összegben, vagy több
részletben folyósított szociális segély.
A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg mindösszesen: 2.000.000,- Ft
A Pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.
A Pályázat elbírálásának várható határideje: 2019. május 31.
A támogatás igénybe vételének módja: a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva
szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása
alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének
lehető legalaposabb megismerését.
A pályázatnak tartalmaznia szükséges:
A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (letölthető az Alapítvány honlapján, www.humanitasalapitvany.hu
a „Pályázatok” menüpont „Letölthető dokumentumok” pontjában) és a teljes pályázati dokumentációt az
alábbiak szerint:
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Csatolni szükséges a rászorultságot eredményező állapot/élethelyzet, valamint a támogatás indokoltságát
alátámasztó körülmények bemutatását maximum 5 oldal terjedelemben. (A pályázat indoka, célja, a
támogatásból finanszírozandó gyógyszerek, gyógykezelések, gyógyászati segédeszközök pontos
megjelölése, a kezelés tervezett időpontja/időtartama, ütemezése, várható költségei, az egyéb
személyek/szervezetek hozzájárulásainak bemutatása stb.)
A pályázati adatlaphoz mellékelni szükséges:
 az érintett betegségére, egészségi állapotára vonatkozó, egy évnél nem régebbi kezelőorvosi/háziorvosi
igazolást,
 a kezelésre, gyógyászati segédeszközre, egészséget, életminőséget jelentősen javító eszközre vonatkozó
orvosi ajánlást, és árajánlatot,
 a rendszeres havi gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógykezelési költségeket igazoló kezelőorvosi
nyilatkozatot.
Csatolni kell továbbá a pályázó családi helyzetét, szociális rászorultságát igazoló hatósági dokumentumok
másolatát (a pályázat tartalmához igazodóan: pl. 6 évnél fiatalabb gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolata, tanuló iskolalátogatási igazolása, nem az önkormányzat által biztosított
gyermekvédelmi juttatást, intézkedést elrendelő hatósági határozat, munkanélküliség tényét igazoló
hatósági igazolás stb.)
A lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat által kiállított hatósági igazolás az egy
háztartásban élő személyek számáról, jövedelméről, az önkormányzat által folyósított/biztosított ellátások
jogcíméről, mértékéről, illetve annak hiányáról.
Az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói igazolások, nem az
önkormányzat által folyósított szociális, illetve TB ellátások összegét megállapító határozat másolata stb.
Pályázónak nyilatkoznia szükséges arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a pályázatban
foglaltak valóságtartalmát ellenőrizze, és kizárólag a kérelem elbírálása céljából pályázóra, illetőleg
életkörülményeire vonatkozó személyes adatokat szerezzen be az arra illetékes hatóságoktól, egyéb
személyektől.
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A pályázónak a pályázati adatlapon vállalnia szükséges, hogy a kapott támogatást csak pályázatban
megjelölt, a Kuratórium által jóváhagyott célra fordítja, és erről az Alapítvány felé megfelelő bizonylatok
másolatának csatolásával elszámol – ellenkező esetben az Alapítvány erre vonatkozó felhívása alapján a
részére folyósított támogatást köteles, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak
szerinti mindenkori késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni.
A pályázónak vállalnia szükséges, hogy az egyösszegű alapítványi támogatás célszerinti felhasználást
követő 30 napon belül, de legkésőbb egy éven belül, illetve részletekben folyósított támogatás esetén a
támogatás folyósításának tartama alatt havi rendszerességgel beszámol támogatási összeg felhasználásáról,
a pályázatban hivatkozott egészségi állapotának, életkörülményeinek változásáról, a pályázati program
megvalósításának eredményeiről.
Pályázónak nyilatkoznia szükséges arról is, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének
feltüntetésével a részére megítélt támogatás összegét, az általa benyújtott pályázat személyes adatokat nem
tartalmazó részeit, valamint a támogatásnak köszönhetően a Pályázó életkörülményeimben bekövetkező
eredményeket saját tevékenysége körében, honlapján vagy egyéb módon közzétegye, illetve ezen
információkat programjaiban felhasználja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint Adatkezelési
Szabályzatban foglaltak szerint

Kérjük, hogy nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció minden különálló lapján
szíveskedjék feltüntetni.

Budapest, 2019. január 7.

a Humanitás Szociális Alapítvány
Kuratóriuma

