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EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ
és a

Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósítható programunk

„Utazz velünk, mi elviszünk!”
Kiemelten kedvezményes utazási lehetőség
fogyatékos emberek részére

Felhívás
Az Egalitás Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával második ízben kínál kiemelten
kedvezményes
(20 Ft/km/busz) szállítási lehetőséget az Erzsébet program keretén belül szociális üdülési lehetőséget
nyert fogyatékos emberek részére.
Célunk, hogy levegyük a terhet azokról a személyekről, akik bár kedvezményes üdülési jogot nyertek, de a
helyszínre való eljutás költsége, vagy maga az utazás akadálymentes jármű hiányában nagyon megterhelő
számukra. Továbbá célunk, hogy azért ne mondjon le valaki a kedvezményes üdülésről, mert a helyszínre
jutás akár anyagi, akár fizikai nehézségbe ütközik.
Emellett tapasztalatot szeretnénk gyűjteni az Erzsébet programról, azzal a szándékkal, hogy a jövőben
tovább tudjuk segíteni a hátrányos helyzetű embereket a pályázat benyújtásától kezdve a helyszín
kiválasztásáig. Alapítványunk az utazást a kerekesszékesek számára is akadálymentesen használható
buszával biztosítja.
A kedvezményes utazási ajánlat nemcsak az üdülésre jogosult fogyatékos embernek szól, hanem a vele
együtt üdülni kívánó családtagjainak is. Természetesen ez esetben figyelembe kell venni a busz
férőhelyeinek számát, illetve azt, hogy kerekesszékes ember szállítása esetén a férőhelyek száma
csökkenhet. Egyéb esetben 8 fő szállítására alkalmas.
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A kedvezményes utazási lehetőség az oda-vissza útra,
Magyarország területére érvényes.
A programba való bekerülés feltétele, hogy az üdülésben résztvevő személyek vállalják, hogy megosztják
munkatársainkkal az üdülés során összegyűjtött élményeiket, tapasztalataikat.
Tehát azoknak a fogyatékos embereknek a jelentkezését várjuk, akik


az üdülés végén elmondják nekünk üdülési élményeiket,



véleményt alkotnak az üdülő befogadó képességeiről és adottságairól az adott fogyatékossági
kategóriához tartozó emberek esetében



javaslatot tesznek a hozzáférés esetleges hiányosságainak kiküszöbölésére



hozzájárulnak (pozitív és negatív) élményeik képi anyagban való megörökítéséhez (Személyről
szóló képfelvétel megtagadható!)

A jelentkezés módja:
Telefonon: bármelyik munkatársunknál. Tel.: 06-1-274-6233 hétköznap 10 és 14 óra között.
E-mail-ben kitöltött jelentkezési lap küldésével, Horváthné Szittyai Sáránál,
horvathne.szittyai.sara@egalitas.hu
Levélben, kitöltött jelentkezési lap küldésével: Egalitás Alapítvány 1028 Budapest, Len u. 17/A.
Jelentkezési lap kitöltésével (a jelentkezési lap a 3. oldalon található)
Jelentkezni 2016. június 01. és 2016. augusztus 31. között lehet.
A jelentkezéseket érkezési sorrendbe vesszük, és e szerint bíráljuk el!
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EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

„Utazz velünk, mi elviszünk!”

Jelentkezési lap
Jelentkezés időpontja:

20…..év ……………………………hó………………..nap
Jelentkező neve:

Egészségkárosodása:
Speciális szállítási igény:
Címe (szállítási cím):

Telefonszáma:
Mail címe:
Üdülő neve és címe:

Üdülés kezdő időpontja (szállítási
időpont):
Üdülés befejező időpontja
(szállítási időpont)
Hány fő utaztatását kéri?

Az utazási igényeket, csak a kapott támogatási korlát határáig tudjuk befogadni!
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