
Pályázati felhívás 

 
A Harc a Női Szívekért Egészségügyi és Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet  

 
 
 
 
kardiológusok, belgyógyászok, pszichiáterek, onkológusok, háziorvosok, praxisközösségek, 
továbbá egészségügyi intézetek és intézmények,gellátóbete szervezetek, szakmai szervezetek 
orvosai és egyéb egészségügyi személyzete (asszisztens, nővér, gyógyszerész és asszisztense), 
valamint betegklubok, betegszervezetek, betegeket képviselő egyesületek, részére az alábbi 
témában: 
  
„A változó korú nők szív- és érrendszeri betegségeinek, továbbá neuropszichiátriai és 
pszihológiai problémáinak kutatásával, megelőzésével, szűrésével, magas szintű ellátásával és 
rehabilitációjával kapcsolatban tervezett tevékenység, ill. a tevékenység által szerzett 
tapasztalatok”. 
 
1.) A pályázat célja 
 
A pályázat célja  
- elősegíteni a változó korú nők szív- és érrendszeri betegségeinek, továbbá neuropszihiátriai 
és pszichológiai problémáinak a megismerését,  
- az egyes esetek bemutatásával felhívni a figyelmet a hatékony megoldások, kezelések 
lehetséges alternatíváira,  
- a diagnosztizálás, az alkalmazott hatékony gyógyszeres és nem gyógyszeres gyógykezelési 
megoldások elterjedésénekőelsegítése. 
 
2.) A pályázat tárgya 

 
A pályázni a címben definiált cél, tevékenység megvalósításához kapcsolódó anyagi (pénzbeli) ill. 
tárgyi (pl. szakmai könyv, részvétel továbbképzésen, tudományos kutatás, gyógyszer stb.) 
támogatás elnyerésére lehet a jelenpályázati kiírás és annak mellékleteiben foglalt feltételek 
alapján. 
 
3.) Pályázati feltételek 

 
Pályázni lehet mind egyénileg mind csoportosan az. számú1 mellékletben található pályázati 
nyomtatvány kitöltésével és annak az Alapítványhoztörténő eljuttatásával. A pályázat nem 
tartalmazhat olyan adatokat, amelyekből egyes betegek személyes / egészségügyi adatai 
megállapíthatóak, amelyekből következtetni lehet konkrét személyekre.  

 
4.) A pályázatok benyújtásának módja és határideje 
 
A pályázati kiírás határozatlanőreidszól. 
 
A pályázatokat az alábbi módon kell címezni:  

 
Harc a Női Szívekért Alapítvány  
Horváth Attiláné címén 
1188 Budapest, Kölcsey u. 6/b. 



A pályázatot zárt borítékban kell leadni, a borítékra rá kell írni:  

 
„A változó korú nők szív és érrendszeri betegségeinek, továbbá neuropszichiátriai és 
pszichológiai problémáinak kutatásával, megelőzésével, szűrésével, magas szintű ellátásával és 
rehabilitációjával kapcsolatban tervezett tevékenység, ill. a tevékenység által szerzett 
tapasztalatok”. 
 

5.) A pályázatok elbírálása 

 
A pályázatok elbírálását az Alapítvány kuratóriumafolyamatosan, beérkezési sorrendben végzi. A 
nyertes pályázókat a kuratórium közvetlenül értesíti. A sikeres pályázatokat és a díjazottak 
névsorát az Alapítvány a www.harcanoiszivekert.hu honlapján is közzéteszi.  

 
6.) Egyéb pályázati feltételek 

 
6.1 A pályázókat az Alapítvány írásban értesítiámogatást elnyeréséről,annak összegéről, 
illetve a pályázat visszautasításáról.  
6.2 A támogatást nyert pályázó kötelezettséget alvállarra, hogy a pályázati támogatással érintett 
tevékenységről és a támogatás felhasználásáról záró tanulmányretébenke beszámol. A záró 
tanulmányban a pályázó köteles kapott támogatás felhasználását, valamint a támogatás 
felhasználásával elért eredményeket részletesenutatnibem A záró tanulmány benyújtásának 
határideje a támogatott program, tevékenység befejezésének időpontját követő második hónap 
vége. Pályázónak a pályázatában pontosankellfel tüntetnie az általa megvalósítani kívánt program 
befejezésének őidpontját. Amennyiben a pályázó a támogatást berendezés vásárlásához kapta, úgy 
a záró tanulmányhoz a dezésberen tényleges beszerzését igazoló dokumentumokat is csatolni kell.  

 
6.3 Amennyiben a záró tanulmány nem készül el a vállalt határidőre az Alapítvány az általa 
nyújtott támogatást visszakérheti, melyet a pályázónak az erre vonatkozó felszólítást követ ő öt 
(5) napon belül vissza kell fizetni 
6.4 Amennyiben a pályázó az általa kért támogatássszegétö berendezés vásárlására kívánja   
fordítani, úgy az 1. számú mellékletben találhatóályázatip nyomtatványhoz csatolni kell, egy az 
adott eszköz pályázó részére történőértékesítésére vonatkozó érvényes árajánlatot.   
6.5 Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatos további információkat 30/9528857 
telefonszámon, valamint a konyveloagi@gmail.com e-mail címen kaphatnak. 
6.6 Kérjük, hogy a pályázatok lezárulta után az elszámolásokat ugyanerre a postai címre 
küldjék Horváth Attiláné könyvelőnek címezve. 
 

 

Budapest, 2018. december 10. 
 

 

Harc a Női Szívekért 
Egészségügyi és Ismeretterjesztő Alapítvány  

Kuratóriuma 

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal rokonszenveznek, segítsék személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
felvilágosító munkánkat. 
Harc a Női Szívekért Egészségügyi és Ismeretterjesztő Alapítvány 
Székhelye: 1112 Budapest Kapolcs u. 13.
Adószáma: 18261279-2- 43 
Az alapítvány nyilvántartási száma: 10.251 
Számlaszám: 11703006-20075309 
Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma
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