A Siketvakok Országos Egyesülete a magánszemélyektől és cégektől kapott
adományok, támogatások terhére pályázatot ír ki, 2017. április 3-ától.
A pályázat azonosítója: SVOE2017NYT
A pályázat célja:
Az egyesület tagjai részére szervezendő nyári táborozási lehetőség biztosítása
olyan szociálisan rászoruló két tag számára, akiknek anyagi lehetőségei nem
engedik meg a felmerülő költségek finanszírozását. A támogatás kizárólag a két
nyertes tag részére, a részvételi díj teljes körű térítésére szól.
Pályázati feltételek:
- A pályázaton csak az a tag vehet részt, aki a 2017. évre befizette a tagdíjat.
- Pályázat csak az Egyesület által kiadott pályázati adatlapon (valamint annak
részét képező Teljességi nyilatkozat és Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről)
nyújtható be, amely beszerezhető az egyesület irodájában vagy letölthető
honlapunkról is.
Szükség esetén tagjaink részére az adatlap kitöltésében segítséget nyújtunk,
valamint kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az adatlap részét képző kitöltési
útmutatóban foglaltakat.
- A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolni kell az egy háztartásban élők
jövedelmének igazolásait. ( Utolsó havi jövedelmeket igazoló dokumentumok:
munkáltatói jövedelem igazolás, nyugdíj szelvény, FOT határozat stb…)

- Egy pályázó csak egy pályázati adatlapot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
A pályázatokat ügyfélfogadási időben, az egyesület irodájában
1053 Budapest, Múzeum krt. 3.
személyesen, legkésőbb

2017. május 5.
lehet benyújtani.

Csak a feltüntetett határidőn belül hiánytalanul kitöltött adatlapon benyújtott
pályázat vehető figyelembe. A megjelölt határidőn túl bármilyen indoklással
beérkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
Kérjük, ügyeljenek a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésére ugyanis a már
benyújtott pályázati anyag hiánypótlására nincs lehetőség.
A beérkezett anyagok alapján az egyesület vezetősége a pályázók rászorultsága
alapján dönt a támogatások odaítéléséről az elbíráláskor rendelkezésre álló
adatok alapján ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat
teljes körűen, részletesen, világosan és egyértelműen tartalmazza a szükséges
információkat. A pályázati elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó még nem
vett részt nyári táborozási programon.
A beérkező pályázatok elbírálási határideje: 2017. május 20.
A nyerteseket ezt követően 8 munkanapon belül értesítjük.

