Az ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány
működési terve a 2020-as évre
A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány (nyilvántartó hatóság:
Zalaegerszegi Törvényszék) alapító okiratában megfogalmazott céljainak megfelelően a 2020-as évben is
támogatni kívánja az egészségmegőrzéssel, a lovassport elterjedésével kapcsolatos megkereséseket, illetve a jövőben
is gondoskodik a gazdátlan állatokról – elsősorban kutyákról és macskákról, valamint továbbra is segítséget kíván
nyújtani a határainkon túl élő, 22 évesnél nem idősebb rászoruló tanulóknak tanulmányi eredményeik javítása
érdekében.
Az alapító úgy döntött, hogy 2020 évben a rendelkezésre bocsátott vagyonból, külön pályáztatással a hozzá pályázatot
benyújtók egészségügyi ellátását, kezeléseit, szolgáltatások, eszközök beszerzését segíti, melyek az egészség
megőrzését támogatják, valamint a továbbiakban is pártolni kívánja a hozzá fordulók fogászati ellátását.
Ezt a támogatást a pályázók saját igényeik és egészségügyi problémájuk kezelésére célzottan, egyénre szabottan
használhatják fel.
Erre a célra az Alapítvány 2020. évben személyenként 100.000 forintot irányzott elő, mely összeget a következő
szolgáltatások, eszközök beszerzésére, igénybe vételére lehet fordítani:
gyógyászati segédeszközök és egészségmegőrző termékek
gyógycipők
gyógykúra
gyógytorna, gyógymasszázs
gyógyászati célból igénybe vett sportbérletek (pl uszodai , torna bérlet)
optika
orvosi ellátások (belgyógyászat, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fogászat, gyermekgyógyászat, közérzetjavító
szolgáltatások, nőgyógyászat, ortopédia, reuma és mozgásszervi szakrendelés, szűrővizsgálatok, szemészet)
szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések
fogászati kezelés
Ezzel a lehetőséggel a pályázók maguk dönthetik el, hogy melyek azok az egészségügyi szolgáltatások, melyeket
igénybe szeretnének venni.
Ezen kívül az a döntés született, hogy egyes olyan kivételes esetekben, melyek hosszantartó kezelést, műtétet,
(fog)orvosi ellátást vagy költséges vizsgálatot igényelnek, egyéni elbírálás alapján támogatást nyújt azon pályázók
javára, akik igényüket előzetesen benyújtották az Alapítvány felé, és azokat az Alapítvány támogatásra alkalmasnak
ítélte.
A fenti cél megvalósítása érdekében az alapítvány kuratóriuma felhívást tesz közzé az ún. „ABBÁZIA Cégcsoport”
honlapján a www.abbaziagroup.com cím alatt. A honlapról letölthető az a pályázati igénylő lap, amelynek a pályázó
részéről történő kitöltése után a kuratórium elbírálja, hogy az adott pályázó jogosult-e az alapítványi támogatást
igénybe venni. Az igénylő lapot zárt borítékban, legkésőbb 2020. február 29. napjáig kell az alapítvány székhelyére
elküldeni, az „ABBÁZIA Alapítvány” nevének a borítékon történő feltüntetésével. A pályázat benyújtását követően a
kuratórium 30 napon belül írásban értesíti a pályázót pályázatának elbírálásáról.
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