TÁRSADALMI
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI
ALAPRÉSZ
a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtással kapcsolatos
tevékenységét támogató, fejlesztő alaprésze

Alapító okirat

2013.

1. A pénzalap háttere és célkitűzése:
célkitű
A Magyar Vöröskereszt egyik legfontosabb alaptevékenysége
tevékenysége a társadalmi elsősegélynyújtás
els
oktatása, laikus segítőkk kiképzése, elsősegélynyújtó
els segélynyújtó szolgáltatok biztosítása. Az
elsősegélynyújtás
segélynyújtás célja, hogy az életet
é
vagy egészséget veszélyeztetőő állapot miatt azonnali
egészségügyi ellátásra szoruló személy haladéktalanul egészségi állapotának helyreállítására,
illetőleg
leg rosszabbodásának megakadályozására irányuló szakszerű
szakszer ellátásban részesüljön.
Ezen tevékenységünk ellátásához elengedhetetlen a megfelelő
megfelel eszközellátottság, az
elsősegélynyújtás népszerűsítése
űsítése
sítése és társadalmasítása, laikusok képzése, önkéntesek
felkészítése. Éppen ezért az Alaprész a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtással
els segélynyújtással kapcsolatos
kapcsolato
tevékenységét hivatott támogatni és fejleszteni.
2. Az Alaprész szervezete:
Az Alaprész pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani.
nyújtani
Pályázatot
ályázatot csak a Magyar Vöröskereszt szervezetei nyújthatnak be, valamelyik jogi
személyiséggel rendelkezőő szervezeti egység közreműködésével.
közrem
Az Alaprész terhére kiírt pályázatok lebonyolításának
lebonyolításának szakmai koordinációját a Magyar
Vöröskereszt Országos Vezetősége
Vezető
által létrehozott Elsősegélynyújtási
segélynyújtási Munkabizottság
Munk
végzi.
Az állandó szakmai bizottság feladata az Alaprész
Alap
pályázati kiírásának jóváhagyása, valamint
a beérkező pályázatok elbírálása.
A szakmai bizottság döntéseit az ügyrendjében meghatározott módon hozza meg.
meg A szakmai
bizottság az előterjesztett
tett pályázati felhívást jóváhagyhatja; módosítási javaslataival
átdolgozásra visszaadhatja; valamint elutasíthatja. A beérkező
beérkez pályázatokat az előzetesen
el
meghatározott szempontrendszer szerint valamennyi bizottsági tag értékeli. A pályázatok
közötti rangsort
ort valamennyi bírálat összesített eredménye adja.
adja
3. Az Alaprész működése:
Az Alaprész terhére vissza nem térítendő
térítend formában nyújtható támogatás,, amely felhasználását
a tárgyév során meg kell kezdeni.
A pályázat nyerteseivel külön szerződéskötés
szerz
(azonos jogi személyről
személyrő lévén szó) nem
történik. A támogatást megalapozó írásos dokumentum a benyújtott és elfogadott program
dokumentációja, valamint a támogatásról szóló bizottsági döntés. Az igényelt támogatás
összegét indokolt esetben a szakmai bizottság mérsékelheti.
mérsé
Az Alaprész kezeléséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását a Magyar
Vöröskereszt Országos Igazgatósága végzi. Ennek keretében:
- elkészíti a pályázati felhívás tervezetét és a szakmai bizottság elé terjeszti,
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-

-

gondoskodik az Alaprész
rész pályázatainak elektronikus úton történőő meghirdetéséről,
meghirdetésér (az
érintett szervezeti egység vezetők
vezet részére történő megküldéssel, valamint a holnapon
történő közzététellel),
elvégzi a beérkezőő pályázatok formai ellenőrzését
ellen rzését és a bírálathoz szükséges
dokumentumokkal
mokkal együtt továbbítja azokat a bizottsági tagok részére,
gondoskodik a megítélt támogatás folyósításáról,
átveszi és ellenőrzi
őrzi
rzi a támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat és
beszámolókat, majd elfogadásra a bizottság elé terjeszti azokat,
gondoskodik az Alaprész
rész terhére juttatott támogatások folyamatos nyilvántartásáról

Az Alaprész támogatásából megvalósult programokról a Magyar Vöröskereszt internetes
honlapján közleményt kell megjeleníteni, amely tartalmazza a program címét, rövid leírását
l
és
az Alaprész,, mint támogatónak a megnevezését. A közleményt a támogatott szervezeti egység
készíti el és küldi meg az Országos Igazgatóság részére, aki jóváhagyja és gondoskodik annak
megjelenítéséről.
A támogatásról szóló döntés megszületéséről
megszületésér
az Országoss Igazgatóság apparátusa 8
munkanapon belül értesíti a nyertes pályázót, majd további 10 munkanapon belül
gondoskodik a támogatási összeg folyósításáról.
A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésről
teljesítésr a támogatottnak
teljesítésrő
írásban be kell számolnia. Ennek részletes szabályait az adott pályázati kiírásban kell
meghatározni.
Az Alaprész működése
ködése során figyelemmel kell lenni a Magyar Vöröskereszt belső
bels
szabályzataira, azokkal ellentétes döntést az Alaprész
Alap
működésével
ködésével és a pályázatok
megvalósításával kapcsolatban nem lehet hozni.
4. Az Alaprész gazdálkodása::
Az Alaprész bázisát a megyei szervezetek közúti elsősegélynyújtás
els segélynyújtás vizsgáztatáshoz
kapcsolódó befizetései adják, ami 28/2011 (12.29.) számú főigazgatói
főigazgatói utasításnak
u
megfelelően
en minden vizsgázó után 50 Ft. Az Alaprész egyéb bevételeit képezhetik jogi
személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és természetes
személyek célzott adományai. Az Alaprészbe befolyt pénzeszközök mértékéről
mérté
a Magyar
Vöröskereszt gazdasági vezetője
vezetője minden év február végéig kimutatást készít és azt a
főigazgató
igazgató valamint a bírálattal megbízott bizottság elé terjeszti.
Az Alaprész pénzeszközeit elkülönítve kell tárolni. A kamatai – a költségek levonása után –
az Alaprész bevételét képezik.
Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási döntésben
meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a pályázatában foglaltaktól, azzal a
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pályázati döntést követő 2-44 évre kizárja magát az
a Alaprész forrásaiból történő
történ támogatás
lehetőségéből. Ez esetben azz összeget az Alaprész számlájára haladéktalanul vissza kell
fizetni. A kizárás idejéről
őll a szabálytalanság súlyának mérlegelését követően
követ
a szakmai
bizottság dönt.
5. Az Alaprész keretében megjelenő
megjelen pályázatokra vonatkozó egyéb feltételek:
feltételek
A pályázatok témakörei előre
őre
re meghatározott keretösszeggel kerülhetnek kiírásra. A pályázati
kiírásnak tartalmaznia kell az alapvető
alapvet formai és szakmai kritériumokat, valamint a bíráltat
során használatos értékelési rendszert.
A pályázatokat egyszerűsített
sített adatlapon kell benyújtani,
benyújtani amely a kiválasztáshoz szükséges
alapinformációkat és nyilatkozatokat kell, hogy tartalmazza.
A pályázat pénzügyi lezárása az Országos Igazgatóság által meghatározott
meghatároz
módon,
számlaösszesítő segítségével történhet, míg szakmai
s
részrőll kötelező egy 3-4 oldalas
beszámoló és egy legalább 1000 karakteres közlemény megírása, valamint legalább 10 fotó és
kb. 3 perces videó elkészítése.
A pályázat elbírálásánál előnyt
őnyt jelent
jelen külső erőforrások
források bevonása, adományok szervezése.
Önkéntesek foglalkoztatása a megvalósuló programok kapcsán kötelező
kötelez (kivéve az
eszközbeszerzésre vonatkozó pályázatokat).
A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni a területi eloszlást.
A pályázatok
tok évente a keretösszeghez alkalmazkodva
alkalmazkodva több alternatív célspecifikus
cél
kategóriában kerülhetnek kiírásra, az alábbi témakörökben:
1.
2.
3.

Elsősegélynyújtási
segélynyújtási tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzés;
Elsősegélynyújtást
segélynyújtást népszerűsítő
népszer
rendezvények, programok, flashmob-ok
flashm
és egyéb
alternatív nyilvánosságot biztosító interaktív megjelenések támogatása;
Elsősegélynyújtó
segélynyújtó képzések szervezését, fejlesztését támogató módszertani eszközök,
tevékenységek támogatása.

Egy pályázati évben a maximálisan megítélhető
megítélhet keretösszeg nem
em haladhatja meg az
Alaprészben meglévő pénzösszeg 50%-át.
50%
Budapest, 2014. február 6.

Kardos István
Főigazgató
igazgató
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