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u Alapitv6 ny 6ltal nyrfij tand6 szolgfltatf sok (t6mo gat6sok)
i96nybev6tel616l

1. A Daganatos.hu Alapitvrfny (a tov6bbiakban Alapitvfny) Alapit6 Okiratba foglalt
c6ljai a kiivetkez6k:

- mtit6ti beavatkozflsra

szorul6 gyermekek t6mogat6sa, segit6se az eg6szs6gi
6llapotuknak megfelel6 ds n6lkiildzhetetlen orvosi, korhazi kezel6s

-

ig6nybev6tel6nek 1ehet6s6g6ben;

hirtrirnyos szoci6lis helyzeti, balesetet szenvedett, illet6leg mrit6ten 6tesett
gyermekek megsegftdse anyagi, tfurgyi adomiinyokkal, dletfunkci6t javit6
k6 sziil6kek bizto sitSsdv al;
lehetos6gei szerint ak6rhdzakrijsztildtt- 6s gyermekosztillyai, valamint sziil6szobrik
miiszerezetts6g6nek, felszerelts6g6nek korszenisitdse, anyagi 6s t6rgyi eszkdzdkkel
val6 t6mogatdsa;
gondoskodik bcilcs<id6k, 6vod6k 6s oktat6si intdzmenyek arryagi, illet6leg taryyi
j elle gti tftmo gatisdr 6l;

hffirfinyos szoci6lis helyzeti csal6dok, nyugdijasok, munkan6lktiliek 6s
hajl6ktalanok megsegit6se, 6tkeztet6se, ruhfntatdsa 6s egy6b sziiks6g szerinti
thmogatdsa;

kdzremtiktidik a fogyat6kos gyermekek 6s fiatalok rehabilit6ci6s c6hi ellflthsSban
val6 r6szv6tel me gszervez6s6ben;
daganatos beteg, betegs6gb6l feldpiil6 6s szoci6lisan r6szorul6 gyermekek 6s
c sal6dj aik t6mo gatisa;
daganatos beteg, betegs6gb6l fel6piil6 6s szoci6lisan r6szorul6 gyermekek
k<irnyezetvilltozdssal jdr6 rehabilit6ci6jdnak, rekre6ci6j6nak, pihends6nek
biztosit6sa 6s segit6se;

kutat6sok, vizsgillatok, elemz6sek t6mogat6sa 6s szervez6se a daganatos beteg
gyermekek gy6gyitisfunak el6segit6se valamint a betegs6gek korai felismer6se 6s
kialakul6suk megeloz6se c61j 6b6l;
egy6b, a c6l megval6sit6s6hoz sziiks6ges feladatok ell6t6sa.

Jelen t6mogatrisi ir6nyelvek biztositj6k az alapitvrlnyi t6mogatdsok Alapit6 Okiratnak
megfeleki c6hi, nyilvrlno s, 6ttekinthet6, id6ben titemezett odaft6l6s6t.

2. Az Alapitvhny 6ttal nyrijtand6 tfmogatdsok ig6nybev6tel6nek 6rdek6ben:

A) Be6rkez6 k6relmek alapjin:
Magiinszemdh)ek esetdben: 18 6v alatti,magyar Sllampolghrsfugd 6s Magyarorszhgon is 616 daganatos,
beteg, vagy betegs6gb6l fel6piil6, vagy rossz szoci6lis helyzetben l6v6 gyermekek (k6pviseletiikben
jogszertien elj6r6 nagykorir szemdly(ek) ritj6n).

meghatirozottc6lokkalosszhangban6u6tev6kenys6getvegz6rb*:T#;Jr$:Hih?Iil??ffi
jogi szem6lyek.

[

B)Pfilyhzhatnak:

Az Alapitttfiny hat6lyos Alapit6

Okirat6ban meghathrozott c6lokkal cisszhangban 6116 tev6kenys6get
vegzi\ maryarorszdgi eg6szs6giigyi int6zm6nyek, akiknek alapfeladatfutkfipezi daganatos gyermekek
betegsdg6nek diagnoszti z6l6sa, kezel6se, gy6gyithsa.

Az Alapitvimy

-

c6ljaival iisszhangban

-

elsddlegesnek

- A felk6r6 lev6l alapj6n pozitiv elbir6ldsban

tartja:

r6szestilo beteg gyermekek 6s csalfdjaik folyamatos

t6mogat6sSnak biZosit6s6t.
- Folyamatban l6v6 t6mogat6si projektek frnansz{rozfts6nak biztosit6sit.

- stb.

3. A tdmogatds

formfja lehet kiiliiniisen:

- P6nzbeli t6mogat6s
- Eszkoztdmogatds

- Sztir6vizsg6lat finan szirozdsa

Az Alapitv6ny eseti jelleggel, t6mogatrist nyrijthat:
- Sterilszob a, komy ezet kialakit6s6hoz
- Lakhatdsi felt6telek javit6sa 6rdek6ben
-

T 6r

- stb.

gyi adom6ny form6j 6ban

4. A Tdmogat6si Irilnyelvek 2. B) pontja szerinti eg6szs6gtigyi intezmenyeket az Alapitviny
6ltal6ban az esszerii 6s igazolt kdlts6gek r6szleges vetllalisival trimogatja a rendelkezesre
6116 anyagi forrrisai szerint. Apillyazatok azAlapitvdny weboldaliin
keriilnek kihirdet6sre.
5. Trimogatfsi ig6nyek, 6s pdlyf zatokbenyrljtfsa

A Trimogatrisi Irdnyelvek 2. A) pontja szerinti tSmogatisiigdnyeket az ev sordnfolyamatosan,

az Alapitvdny elntlkdnek cimezve, irrisban - postai riton, vagy elektronikus lev6l (e-mail) ritj6n

- lehet benyrijtani. A Trimogatdsi Iranyelvek 2.A) pontja szerinti k6relmeket a
ry$iiY9-"]y.t (rin. Regisztr6ci6), a jelen T6mogat6si Ir6nyelvekhez csatolt, kit6lt6tt, alfirt
,,TAMOGATAST IGENYLO ADATLAP" formanyomtatv6ny,
c

satolni k6rt dokument6ci6k megktild6s6vel tudj 6k benffi tani.

6s

ahhoz melldkletk6nt

Az Alapitv6ny Kurat6riuma

