1. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestülete Népjóléti Bizottságának pályázati felhívása
„Nyári életmód tábor”
szervezésére
A pályázat célja: a kerületben élő, illetve tanuló 5-14 éves korú gyermekek egészségmegőrző,
egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenységének – a test és a szellem fejlődéséhez
szükséges táplálkozás-, tisztálkodás-, mozgáskultúra életmód mintáinak bemutatása, átadásaszemélyre szóló fejlesztése, különös tekintettel a túlsúlyos, az anyagcsere-, légúti-asztmás vagy
egyéb más betegségben szenvedő gyermekekre.
A pályázaton részt vehetnek:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén működő óvodák, általános iskolák,
iskola-egészségügyi ellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók, család- és gyermekvédelmi
szolgáltatással foglalkozó intézmények; a XVIII. kerületben tevékenykedő és a 2011. évi CLXXV.
törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.
A pályázat feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell - az egészségügyi szakember részvételével készítettmunkaterven és az ütemterven kívül a nevelési cél meghatározását és annak az elképzelésnek a
vázlatát, hogy a tábor munkája hogyan kapcsolódik a szorgalmi időszak tanulási és nevelési
folyamatába.

A pályázatokra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió forint, melyből az intézmények
(óvodák, iskolák, egészségügyi szolgáltatók, család- és gyermekvédelmi szolgáltatással foglalkozó
intézmények) 3 millió forint, a civil szervezetek 2 millió forint erejéig részesülhetnek.

Az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként maximum 500.000.-forint, melynek
egyharmada fordítható személyi költségre.

A pályázatnak tartalmaznia kell a teljes pénzügyi tervet (forrásmegjelölés, személyi és
dologi kiadások).

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a pályázat céljánál felsorolt
megbetegedésekben szenvedő gyermekek táboroztatását célzó pályázatok.

A pályázónak a pályázati cél megvalósításáról részletes szakmai beszámolót kell készítenie a
Népjóléti Bizottság felé.

Eredeti számlákkal igazolt pénzügyi elszámolásban kell igazolnia a pályázati összeg
felhasználását az Önkormányzat felé.

A szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésének határideje: a tábor befejezését követő
hónap utolsó napja, de legkésőbb 2016. szeptember 30.

Nem vehet részt a pályázaton az, aki az előző évi pályázatánál nem a feltételnek
megfelelően számolt be vagy beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
A pályázat benyújtása:


Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.



Benyújtási határidő: 2016. április 1. (péntek) 12 óra.



A pályázatokat az alábbi névre és címre kell eljuttatni:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestület Népjóléti Bizottsága 1184 Budapest, Üllői út 400.


A borítékon fel kell tüntetni: „Nyári életmód tábor”


Pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal 222-es szobájában vehetők át az egészségügyi
referenstől, vagy letölthetők az Önkormányzat honlapjáról is: www.bp18.hu „Nyári életmód tábor”
cím alatt.

Információt kérhetnek: a 296-1357-es telefonszámon, vagy a derpaula@bp18.hu e-mail
címen.


Az elbírálás határideje: 2016. június 1.

A pályázat eredményéről, az elnyert támogatási összegről az érintettek írásos értesítést kapnak.

