Pályázat Civil szervezetek, Iskolák, Óvodák,
Egyházi szervezetek szakmai programjainak,
kirándulásainak étkezési támogatására.
Kiíró:
Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 21.
egyebedegyesely@gmail.com
0670-948-18-99

Támogatás célja:
Civil szervezetek, Iskolák, Óvodák, Egyházi szervezetek szakmai programjainak, kirándulásainak
támogatása ingyenes étkezéssel maximum 35 főig.
Pályázatot nyújthatnak be:
•

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil
szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő
ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),

• egyházak, egyházi fenntartású szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyülekezet)
• iskolák
• óvodák

Támogatás feltételei:
•

Legalább egy hátrányos helyzetben élő gyermek ingyenes részvétele a támogatni kívánt
programon, utazáson. Abban az esetben ha az egy főre eső részvételi díj magasabb az
alapítvány által kiadott támogatásánál, akkor lehetőség van kompenzáció kérésére maximum
1 diák és 10.000,- forint erejéig.
(Ha kompenzációt kérnek, akkor azt az adatlapon feltétlenül tüntessék fel.)

•

A megvalósítani kívánt utazás, program rövid leírása.

•

Ha van részvételi díja az utazásnak, programnak, akkor kérem csatolják a szülő által írt
igazolást, hogy a pályázatnak köszönhetően a gyermeke ingyenesen vehet részt a
programon, utazáson. Abban az esetben ha az utazás szervezés alatt áll, akkor ezt a
mellékletet a támogatás igénybevétele előtt legkésőbb 5 munkanappal kérjük eljuttatni az
alapítványhoz a lent megadott elérhetőségeken.

•

Az ingyenes étkezést kizárólag 18 év alatti nappali tagozatos diákok vehetik igénybe,
továbbá 10 gyermekenként 1 felnőtt kísérő.

A támogatás mértéke:
•

maximum 35 fő / nap és maximum 2 alkalom.

Az alapítvány 550,- forintban számol el egy kétfogásos ebédet. Kérem a kompenzációnál ezt
feltétlenül vegyék figyelembe.
A Támogatás helyszíne:
•

10 főig az alapítvány szociális éttermében a Kapocs Ételbárban. 6720 Szeged, jókai utca 7.

•

10 fő fölött az alapítvány Közösségi házában. 6724 Szeged, Vértói út 3.

•

Igény szerint Szeged egész területén kiszállítással, szervírozás nélkül.

Támogatási keret:
•

2500 adag ebéd (heti 150 adag)
A támogatások kiadása folyamatos 2013 december 21-ig

Beadási határidő: 2013 november 30.

Pályázathoz csatolni kell:
•

Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot cégszerűen aláírva.

•

Civil szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat.

•

Ha van részvételi díja az utazásnak, programnak, akkor kérem csatolják a szülő által írt
igazolást, hogy a pályázatnak köszönhetően a gyermeke ingyenesen vehet részt a
programon, utazáson. Abban az esetben ha az utazás szervezés alatt áll, akkor ezt a
mellékletet a támogatás igénybevétele előtt legkésőbb 5 munkanappal kérjük eljuttatni az
alapítványhoz a lent megadott elérhetőségeken.

A kitöltött adatlapot és a mellékletet a: palyazatetkeztetesre@gmail.com e-mail címre kérjük
beküldeni. Kérem a tárgymezőbe írják be: „Pályázat étkeztetésre”
Óvja környezetét és postai úton csak indokolt esetben juttassa el pályázatát.
Posta cím: Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú Alapítvány
6724 Szeged, Vértói út 3. A borítékra írják rá: „Pályázat étkeztetésre”
A pályázatok elbírálását a Kuratórium végzi heti rendszerességgel.
A pályázatról bővebb felvilágosítást az egyebedegyesely@gmail.com e-mail címen, és a
0670-948-18-99-es telefonszámon kérhet.

