Megjelentek az Erzsébet Program pályázati kiírásai
Írta: Budavölgyi Kálmán

Megjelentek az Erzsébet Program ez évi szociális üdülési pályázatai. A három kiemelt
célcsoport: nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, nagycsaládosok. A pályázatok támogatási
feltételei a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2016. február 29. napjáig állnak
fenn. A pályázat benyújtható: 2016. február 29. napjáig a www.erzsebetprogram.hu honlapon
történt regisztrációt követően.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és feltételek (kivonatos, csak a
fontosabb adatokat tartalmazza): személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, e-mail cím.
Nyugdíjasok estében: Nyufig igazolás, havi teljes összegű ellátása nem haladhatja meg a 147
ezer Ft-ot, betöltött a 60. életév. Nagycsaládosoknál: 1 főre jutó rendszeres jövedelem: nem
haladhatja meg a 2016. jan. 1-től esedékes minimálbér összegét (111.000,- Ft).
Fogyatékossággal élőknél: a pályázó havi jövedelme nem haladhatja meg a 150 ezer Ft-ot.
Magyarország Kormánya öt évvel ezelőtt célul tűzte ki, hogy a rászorulók számára
kedvezményes üdülési, pihenési lehetőséget biztosít. Ezt a célt az Erzsébet-programként
elnevezett szociális üdültetési program létrehozásával valósítja meg. Az Országgyűlés 2012.
július 6-án fogadta el a gyermekekről való felelős gondoskodás jegyében, az ahhoz
kapcsolódó források megteremtése, valamint a társadalmi szolidaritásra építve a Szent
Erzsébet-i hagyományok újraélesztése érdekében megalkotott,
Erzsébet-programról szóló törvényt.
Az Erzsébet-programot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány működteti.
Magyarország Kormányának támogatásával az elmúlt négy évben az utóbbi két évtized
legnagyobb gyermektáboroztatási programja jött létre hazánkban. Az Erzsébet-program
kiemelten támogatja a gyermekeket, a nagycsaládosokat, a fogyatékossággal élőket és a
nyugdíjasokat. A magyarországi és külhoni gyermekek számára egyaránt biztosítják a
tartalmas pihenés lehetőségét. Fennállása során több mint 600 ezer ember jutott üdülési,
pihenési lehetőséghez, közülük több mint 300 ezer gyermek. 2012-ben mintegy 50 ezer,
2013-ban mintegy 80 ezer, a 2014-ben több mint 80 ezer és 2015-ben több mint 100 ezer
gyermek jutott pihenési, üdülési, táborozási lehetőséghez az Erzsébet-program keretében.
Az Erzsébet-program egy újszerű európai válasz arra, hogy a társadalmi szolidaritást nemcsak
szavakkal, hanem tettekkel is képviselni kell. Az ötödik évébe lépett Erzsébet-program
Európa-szerte az egyik legsikeresebb eszköz az állam szociális felelősségének
érvényesítésére.

Erzsébet Program pályázati ügyek intézése Nagykanizsán
Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélfogadó
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- Kedd-csütörtök 8-16-óráig teljes körű ügyintézés
- Hétfő-szerda- 8-16 óráig a szociális ügyek melletti megosztott ügyintézés
- Péntek 8-12 óráig a szociális ügyek melletti megosztott ügyintézés
Tourinform Iroda
- Hétfő-péntek ½ 9 - ½ 5-ig
Nagykanizsai Kormányablak (Kék ház) a Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal szerződött
Segítőpont.
- Hétfő: 7.00-17.00
- Kedd: 8.00-18.00
- Szerda: 8.00-18.00
- Csütörtök: 8.00-18.00
- Péntek: 8.00-18.00
Halis István Városi Könyvtár (bejárat melletti előadóterem)
- Kedd 9-12 Csütörtök 9-12

Hírforrás: kanizsaujsag.hu
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