Az ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány
pályázati felhívása

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány
(nyilvántartó hatóság: Zalaegerszegi Törvényszék) alapító okiratában megfogalmazott céljának
megfelelően és 2019. évre készített működési tervének értelmében pályázatot hirdet határainkon
túl élő, 22 évesnél nem idősebb tanulók tanulmányi eredményeik javítása érdekében, akik
szociálisan rászorulnak arra, hogy ösztöndíj formájában, vagy közvetlen anyagi hozzájárulás útján
segítséget kapjanak életkörülményeik javításához a célból, hogy energiájukat kizárólag a minél
eredményesebb tanulásra fordíthassák. A támogatást csak olyan személyek vehetik igénybe, akik
tanulmányi eredményeik, vagy más kimagasló képességeik alapján érdemlegesek arra.
Szociálisan rászorulónak mindősül a pályázó, ha családja egy főre eső rendszeres havi jövedelme
nem haladja meg az 50.000 Ft-nak meghaladó nemzeti valuta összegét.
A pályázatnak tartalmaznia kell a tanuló rövid bemutatkozása mellett azt a célt is, amelyet a pályázó
a havonta kapott összegből meg kíván valósítani, vagy amelyre az összeg felhasználásra kerül. A
pályázónak másolatban csatolnia kell az elmúlt tanévben kapott bizonyítványát, amely átlagában
nem lehet rosszabb jó tanulmányi eredményűnél.
A pályázónak vállalnia kell azt is, hogy éves bizonyítványát másolatban eljuttatja az Alapítvány
részére a fent e-mail címre annak érdekében, hogy a kiíró ellenőrizhesse a tanuló tanulmányi
előrehaladását.
Az Alapítvány a 2019/2020-as tanévben, valamint – ha a pályázó még azt követően is iskolai
tanulmányokat végez valamely oktatási intézményben – azt követő két éven keresztül havonta
30.000 (azaz harmincezer) Ft-tal (ezen összegnek megfelelő nemzeti valutával, vagy EUR-ral)
támogatja a pályázót.
Az Alapítvány egyszerre legfeljebb három tanulót részesíthet pénzjuttatásban.
A pályázónak haladéktalanul kötelezettsége jelezni, ha életkörülményeiben olyan változás áll be,
amelynek alapján már nem minősül e kiírás alapján szociálisan rászorulónak, illetve tudomásul kell
vennie azt is, hogy ez esetben, valamint ha a tanulmányi eredménye romlik, úgy az Alapítvány a
támogatást egyoldalúan megszüntetheti. Az Alapítvány adott esetben kérheti, hogy a támogatott
mutassa be a család egy főre eső jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.
Pályázni postai úton, vagy a titkarsag@abbaziagroup.com e-mail címre megküldött bemutatkozó
levéllel lehet, amelyben a pályázó aláírása mellett a nem nagykorú pályázó esetén szerepelnie kell a
szülő, gondviselő, gyám, vagy a pályázó pénzügyeit kezelő nevelőtanár stb. azon nyilatkozatának is,

amelyben kötelezi magát arra, hogy a kapott összeget a pályázati célnak megfelelően, a tanuló
érdekében használja fel. A pályázatban meg kell jelölni azt a bankszámla számot, amelyre az utalás
teljesíthető.
A pályázatot legkésőbb 2019. szeptember 10. napjáig kell benyújtani.
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