Pályázat szociálisan rászoruló személyek egészségügyi állapottal összefüggő lakhatási
körülményei javításának támogatására
(2018/IV/1.)

A Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank Nyrt. támogatásával pályázatot ír ki egészségügyi
okokból rászoruló személyek támogatására annak érdekében, hogy lakhatási körülményeik orvosilag
indokolt javításával támogassa gyógyulásukat, felépülésüket és jobb életkörülményekhez segítse őket.

A Program kiírásának indokai
Komoly egészségügyi problémával küzdő betegek (különösen transzplantáción átesett, leukémiás,
daganatos, mozgásképtelenséggel, illetve súlyos mozgáskorlátozottsággal járó betegséggel küzdők)
számára a kórházból való hazaszállítást követően a kezelőorvosok sok esetben előírják a steril,
csíraszegény, higiénikus környezet kialakítását. Mindezek megteremtése azonban a legtöbb család
számára anyagilag nehezen megoldható, az ehhez szükséges kiadásokat önerőből nem tudják
biztosítani. Különösen nehéz helyzetben vannak ebből a szempontból az ilyen problémával küzdő az
egyedülállók és a kisgyermekes családok, ahol több kiskorú személy eltartásáról is gondoskodni kell a
családnak.
A transzplantáción átesett személyek otthonukba bocsátását követően előírás, hogy olyan
körülményeket biztosítsanak számukra, amelyben a fertőzések kockázata a lehető legminimálisabb. A
transzplantáltak otthoni elhelyezésére célszerű egy úgynevezett „tiszta vagy steril szobát” kialakítani.
A kórházból hazaengedés előtt fontos, hogy maximális tisztaságot teremtsenek a hozzátartozók az
otthonukban, elsősorban a transzplantált szobájában és a mellékhelyiségekben. Hasonlón fontos lehet a
daganatos, leukémiás gyermek és felnőtt betegek számára is a steril illetve a csíraszegény szoba
használata, hiszen a kezelések következményeképpen csökken a fertőzésekkel kapcsolatos
védekezésben résztvevő sejtek száma is, így a beteg képes szembeszállni a kívülről érkező
kórokozókkal, baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal szemben. Súlyos mozgáskorlátozottsággal
járó betegségek, mint pl. Sclerosis Mulitplex betegség esetén szintén szükség lehet az érintett személy
környezetének megfelelő, akadálymentes kialakítására, melyhez – amennyiben erre a beteg orvosi
javaslattal rendelkezik – szintén támogatást nyújthat pályázatunk.
A Humanitás Szociális Alapítvány – Alapítónk, az OTP Bank Nyrt. és az OTP Lakástakarékpénztár
Zrt. támogatásával – a szociálisan rászoruló, orvosilag igazolt, súlyos egészségügyi problémával küzdő
személyek megfelelő lakhatási feltételeinek biztosításához, orvosilag előírt steril szoba kialakításához,
akadálymentes, higiénikus környezet megteremtéséhez kíván pályázati rendszerben odaítélt
támogatása révén közvetlenül hozzájárulni.
A Program keretében meghirdetendő pályázat célkitűzései:
Programunk alapvető célja, hogy egészségügyi okokból rászoruló családok részére támogatást
nyújtsunk a pályázók tulajdonában, illetve tartós használatában lévő lakóházak/lakások steril
körülményeinek biztosításához, akadálymentessé tételéhez, a betegségben szenvedő családtag számára
higiénikus, a beteg felépülését segítő, orvosilag indokolt munkálatok és beruházások elvégzéséhez.

Pályázhat: Olyan szociálisan rászoruló, orvosilag igazolt betegségben szenvedő személy –
elsődlegesen transzplantáción átesett, leukémiás, daganatos, illetve súlyos mozgáskorlátozottsággal
járó betegséggel küzdő – aki, az általa, vagy hozzátartozója által tulajdonolt, illetve hosszú távú
(legalább 10 éves) használati jog alapján használt lakóingatlanon a saját maga, vagy a vele egy
háztartásban élő családtagjával közösen, a beteg megfelelő lakhatási feltételeinek biztosítása
érdekében steril, akadálymentes, a beteg felépülése szempontjából orvosilag indokolt beruházást kíván
végrehajtani, melyet azonban önerőből nem, csak külső segítséggel képes megvalósítani. Az elbírálás
során súlyozottan kerül értékelésre a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek steril körülményeinek,
akadálymentes környezetének biztosítása.
Megpályázható összeg:
Az Alapítvány által e célra biztosított keretösszeg 10 millió forint, melyből a pályázatonként
elnyerhető összeg maximum 2,5 millió Ft.
A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513.
A Pályázat benyújtásának határideje:

2018. szeptember 30.

A Pályázatok elbírálásának várható határideje:

2018. december 31.

Az igényelhető támogatás formája, módja: a pályázatban bemutatott cél, beruházás
megvalósításának időtartamára több részletben nyújtott támogatás (szociális segély). A támogatás
részben előfinanszírozott, mely alapján a pályázó a Támogatási szerződés megkötését követően a
támogatási összeg 50%-át kapja kézhez, majd a fennmaradó 50 % a szerződésben vállalt munkálatok
megfelelő teljesítésének leellenőrzését követően kerül átutalásra. A támogatás folyósításának feltétele,
hogy a szükséges szakhatósági engedélyeket, igazolásokat a Pályázó az Alapítvány részére megküldje.
A támogatás igénybe vételének módja: a támogatást kizárólag megfelelő dokumentációval
alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igényelni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium
számára a pályázó élethelyzetének, az általa megvalósítani kívánt munkáltatok, beruházások
megvalósíthatóságának lehető legalaposabb megismerését.
A pályázatnak tartalmaznia szükséges:
-

-

A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot (letölthető „Pályázatok” menüpont „Letölthető
dokumentumok” pontjában) és a teljes pályázati dokumentációt.
Annak leírását max. 5 oldalban, hogy
o a pályázó milyen orvosilag indokolt beruházást szeretne megvalósítani az ingatlanon,
o a vállalt beruházások megvalósításának tervezett időpontját/időtartamát, ütemezését, az
esetlegesen szükséges engedélyeztetés és egyéb határidők figyelembevételével,
o a beruházás részletes anyag és eszközigényét,
o a beruházás várható költségeit (mellékeljen részletes árajánlatot is),
A család szociális helyzetének bemutatását (max. 1 oldal),
Az adatlaphoz mellékelni szükséges
o hatósági igazolás az egy háztartásban élő személyek számáról,
o az egy háztartásban élők rendszeres, illetve eseti jövedelmét igazoló munkáltatói
igazolásokat, szociális, illetve tb ellátások összegét megállapító hatósági határozat(ok)
másolatát stb.
o orvosi igazolást és javaslatot a betegségről, valamint a betegséggel kapcsolatos higiénés,
steril, vagy akadálymentes környezet biztosítására, indokoltságára, várható időtartamára
vonatkozóan,
o a beruházás tárgyát képező ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
o nem saját tulajdonú ingatlan esetén, használati, haszonélvezeti szerződés hiteles másolatát,
o nem saját tulajdonú ingatlan felújítása esetén, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát,

-

-

-

o az ingatlanról és annak a munkálatok által érintett helyiségeiről legalább 5 fotót csatolni,
mely valósághűen mutatja az ingatlan állapotát,
o engedélyköteles munkálatok esetén a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket.
A pályázónak vállalnia szükséges, hogy legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig beszámol az
általa vállalt pályázati program megvalósításának eredményeiről, a támogatás felhasználásáról,
mely a második támogatási részlet kiutalásának előfeltétele.
A kapott támogatást Pályázó csak a pályázata alapján jóváhagyott célra fordítja, melyről az
Alapítvány felé a Támogatási szerződésben foglaltak szerint, megfelelő bizonylatok
másolatának csatolásával el kell számolnia – ellenkező esetben az Alapítvány erre vonatkozó
felhívása alapján a részére folyósított támogatást köteles egyösszegben visszafizetni.
Pályázónak az adatlapon nyilatkoznia szükséges arról, hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány
o a pályázatban foglaltak valóságtartalmát, megvalósítását ellenőrizze,
o kizárólag a kérelem elbírálása céljából pályázóra, illetőleg életkörülményeimre vonatkozó
személyes adatokat szerezzen be az arra illetékes hatóságoktól, egyéb személyektől,
Pályázónak nyilatkoznia szükséges arról is, 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.

A pályázatok elbírálásánál figyelembe veendő legfőbb szempontok az alábbiak:
-

Pályázó rászorultsága (egészségügyi és szociális helyzet komplex vizsgálata alapján)
egy háztartásban élő gyermekek száma,
a családban nevelt különleges vagy speciális szükségletű gyermeke(ek) száma,
a gyermekeket egyedül neveli-e a szülő,
a pályázatban megjelölt cél indokoltsága, megvalósíthatósága, realitása,
a felújítás jelentősen javítja-e a beteg családtag(ok) életkörülményeit.

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

Budapest, 2018. augusztus 23.

a Humanitás Szociális Alapítvány
Kuratóriuma

