A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK)
2019. évi projektpályázati felhívása
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány az alábbi pályázatot hirdeti meg
a holokauszt túlélők második generációjának támogatására
1. Pályázati témakörök
I.Szociális esetkezelés jellegű, szociális segítő tevékenység, támogatások, szolgáltatások
- lakhatási támogatás (bérleti díj, idősotthoni díj, rezsi költség támogatás)
- szociális tanácsadás, információnyújtási tevékenység, ügyfélszolgálati tevékenység, ügyintézési
tevékenység,
- munkához, munkaügyi témához és nyugellátáshoz köthető jogi ügyintézési tevékenység,
- szociális célú krízistámogatás,
- szociális étkeztetés támogatása
Keretösszeg: 30 millió Ft
II.Egészségügyi szolgáltatások és támogatások; Gyógyászati segédeszközökhöz való jutás
támogatása
- TB-n kívüli szűrővizsgálatokhoz való hozzájutás támogatása,
- TB rendszerén kívüli szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás támogatása
- gyógytorna igénybevételéhez támogatás
- betegszállításhoz támogatás
- gyógyfürdőbe, gyógykezelésre támogatás (fizikoterápiás kezelések, sószoba, gyógymasszázs,
súlyfürdő, uszodahasználat),
- testközeli gyógyászati segédeszköz támogatása: pl. szemüveg, fogsor, stb.,
- test távoli gyógyászati segédeszközök támogatása: pl. járókeret, kerekesszék, vérnyomásmérő,
inzulinadagoló, speciális betegágy, ágyalátét, stb.)
- egészségügyi higiéniai kellékek vásárlásához támogatás (kórházi, tisztasági csomag)
- egészségügyi célú krízistámogatás
Keretösszeg: 50 millió Ft
III.Pszichológiai, mentálhigiénés és terápiás támogatás
- pszichológiai, és mentálhigiénés segítségnyújtás támogatása,
- egyéni terápia, családterápia, pszichoterápiás szolgáltatás támogatása,
- önmegerősítés és mentális segítségnyújtás
Keretösszeg: 20 millió Ft
Az I-III. pályázatok elbírálási szempontjai
a) A pályázat értékteremtő, illetve szociális, közösségi minősége
b) A pályázónak a pályázatával kapcsolatos tevékenységének ismertetése
c) Önerő – a más forrásokból biztosított, illetve a kért támogatás aránya
d) A benyújtott költségvetés megalapozottsága
e) A pályázatból támogatott projekt eredményének hasznosulása
2. Pályázók köre
Pályázatot az alábbi szervezetek adhatnak be:
- Magyarországon bejegyzett egyházhoz kapcsolódó szervezet
- Magyarországon bejegyzett civil zsidó szervezetek,

- Magyarországon bejegyzett, holokauszt túlélőket képviselő szervezetek.
A pályázatok közül előnyben részesül, amelyik azonos feltételek mellett a pályázati célokat kisebb
támogatással, vagy szélesebb kört elérve, vagy a pályázó eddigi munkássága alapján nagyobb
valósínűséggel képes elérni, illetőleg igényes, de nem tömegízlést kielégítő, de piaci sikerre nem
számító projekt megvalósítása.
3. Pályázati eljárás
3.1. A pályázatot a Pályázati űrlap, adatlap és költségvetés kitöltésével kell elkészíteni, amelyek a
MAZSÖK honlapjáról, a http:// www.mazsok.hu címről letölthetőek. A kiíró az elbírálás során csak a
pályázati űrlap, adatlap és költségvetés tartalmát vizsgálja, ezért további mellékletek beküldését kéri
mellőzni.
3.2. Pályázni csak a 2019. január 1. és 2019. december 31. között megvalósuló projektekkel lehet.
A támogatás utólagos finanszírozással történik a pályázati elszámolás kuratórium által történő
elfogadását követően.
3.3. Beadási határidő: 2019. január 28. 23 óra 59 perc.
A beadási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a
Mazsök nem fogadja be, azok elbírálásra nem kerülnek.
A tartalmilag vagy formailag hiányos pályázatok esetén a Mazsök egyízben hiánypótlási felhívást ad ki,
amelyet a pályázónak 8 napon belül kell teljesítenie, a hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár, későbbi, újabb hiánypótlásnak helye nincs.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton a mazsok@mazsok.hu e-mail címre kérjük benyújtani.
A pályázat beérkezéséről, a Pályázatkezelő e-mailben értesíti a pályázót.
3.4. Az elektronikus úton kötelezően csatolni kell:
– Adatlapot, Pályázati űrlapot, költségvetést aláírással, pecséttel ellátva egy közös pdf fájlban,
– Egy db excel fájlban a költségvetést.
A támogatási szerződés megkötésére a Kuratóriumi döntést követően kerül sor. A szerződéskötés
végső határideje: 2019. április 30.
Amennyiben ezen időpontig a támogatást elnyerő szervezet nem küldi be a szerződés megkötéséhez
szükséges dokumentumokat a Közalapítvány eláll a szerződés megkötésétől.
Budapest, 2018. november 28.
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