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2-es számú melléklet 

A 34/1998-as számú törvény, az 1153/2001-es számú kormányhatározat – az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel – alapján a 2021-es évre benyújtott 

projektek értékelése és kiválasztása  

 

Sor 

sz. 

Egyesület/ 

Alapítvány/ 

Vallási felekezet 

Kedvezménye

zettek száma 

és a gondozott 

kategória 

Kiadási kategóriák A projekt összértéke Az 

időszak, 

amelyre a 

támogatást 

igénylik a 

helyi 

költségveté

sből a 

2021-es 

évre 

vonatkozó

an 

Kedvezményezettek száma, 

az időszak, a kiadási 

kategória és a helyi 

költségvetésből a 2021. 

január–december 

időszakra jóváhagyott 

költségvetési előirányzat 

A helyi 

költségvetésből 

történő 

finanszírozásra 

igényelt 

Az 

alapítvány/egyesület 

költségvetéséből 

fedezett 

A helyi 

költségvetésb

ől a 2021-es 

évre igényelt 

támogatás, az 

igénylésnek 

megfelelően  

Az 

egyesület/ala

pítvány 

saját 

hozzájárulás

a a 2021-es 

évre, az 

igénylésnek 

megfelelően 

1 Caritas Szociális 

Gondozási Egyesület – a 

Gyulafehérvári Caritas 

Szervezet kirendeltsége  

 

Teréz anya idős személyek 

nappali központja  

 

(8810 CZ-V-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0009651 

Érvényesség: 17.09.2025 

40, 65 éven 

felüli idős 

személy; 

gazdasági, 

szociális, 

egészségügyi 

szempontból 

hátrányos 

helyzetben 

levők  

- személyzeti 

kiadások 

- rezsiköltségek 

(fűtés, világítás, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.)  

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek: villany, 

víz, csatorna, telefon 

stb. 

- üzemanyag-költségek 

- élelemmel kapcsolatos 

költségek 

84.000,00 

175,00 lej  

    

személy/hónap 

101.200,00 január–

december 

40  gondozott személy;  

 

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek  (fűtés, 

világítás, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon stb.) 

 

40  személy x 12  hónap x 

175,00 lej 

84.000,00  lej 

 

 

2 Hifa Románia Egyesület  

Segítség mindenkinek 

Építsünk hidakat  

(Building Bridges) –  

Nappali központ 

 

(8899 CZ-D-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0008126 

Érvényesség: 02.02.2021 

45, 

fogyatékkal 

élő felnőtt 

személy és 

családjaik 

- személyzeti kiadások 

- élelemmel 

kapcsolatos költségek 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges 

üzemanyag-

költségek  

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, 

- személyzeti kiadások 

- élelemmel kapcsolatos 

költségek 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges üzemanyag-

költségek  

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

94.500,00 

175 lej / 

személy/hónap 

320.500,00 január–

december 

45 gondozott személy; 

- személyzeti kiadások 

- élelemmel kapcsolatos 

költségek 

- a szállítóeszközök 

működéséhez szükséges 

üzemanyag-költségek  

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon stb.) 
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csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

 

stb.) 

 

 

  45 személy x 12  hónap x 

175,00 lei 

  94.500,00  lei  

 *a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével   

3 Rheum – Care 

Alapítvány 

Idős személyek gondozási 

és rekuperációs nappali 

központja  

 

(8810 CZ-V-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0008144 

Érvényesség: 05.04.2021 

40, neuro-

motorikus 

fogyatékkal 

élő, 

kisjövedelmű 

idős személy  

- személyzeti 

kiadások  

- rezsiköltségek( 

villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

 

 

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

- egészségügyi és 

takarítószerekkel 

kapcsolatos kiadások 

- egyéb kiadások 

84.000,00 

175,00 lej / 

személy/hónap 

145.320,00 január–

december 

40 gondozott személy 

 

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon stb.) 

 

  40 személy x 12  hónap x 

175,00 lej 

84.000,00  lej 

 

* a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 

4 Rhema Keresztény 

Alapítvány  

Jónás gondozási központ 

 

(8790 CR-D-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0000170 

Érvényesség: 03.07.2022 

10 gondozott 

személy: HIV-

pozitív 

gyerekek és 

fiatalok, akiket 

elhagytak a 

fertőző 

betegségek 

klinikáján 

- a gondozott 

személyek oktató 

anyagával 

kapcsolatos 

költségek  

- a gondozott 

személyek kis értékű 

vagy rövid távú 

leltári anyagaival 

kapcsolatos 

költségek 

- a gondozott 

személyek oktató 

anyagával kapcsolatos 

költségek  

 

30.000,00 

250,00 lej /  

személy/hónap 

2.400,00 január–

december 

10 gondozott személy 

 

- a gondozott személyek 

oktató anyagával kapcsolatos 

költségek  

- a gondozott személyek kis 

értékű vagy rövid távú leltári 

anyagaival kapcsolatos 

költségek 

 

 10  személy x 12  hónap x 

250,00 lei 

30.000,00 lei  
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5 Rhema Keresztény 

Alapítvány  

A szüleiktől elszakadási 

veszélyben levő gyerekek 

nappali központja  

 

(8891 CZ-C-II) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0000430 

Érvényesség:30.05.2022 

24 gondozott 

személy:  3-7 

év közötti 

gyerekek, akik 

létminimum 

alatt tengődő 

családokból 

származnak, 

családjaik 

roma 

származásúak 

- személyzeti 

kiadások  

- a gondozott 

személyek oktató 

anyagával 

kapcsolatos 

költségek 

 

- személyzeti kiadások 

- a gondozott 

személyek oktató 

anyagával kapcsolatos 

költségek 

 

  

50.400,00 

175 lej / 

személy/hónap 

84.200.00 január–

december 

24 gondozott személy  

 

- személyzeti kiadások  

- a gondozott személyek 

oktató anyagával kapcsolatos 

költségek 

 

  24 személy x 12  hónap x 

175,00 lej 

50.400,00  lej 

6 Ügyes Kezek Alapítvány 

Fogyatékkal élő idős 

személyek nappali 

központja  

 

 

 

           ( 8899 CZ-D-I ) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 000175 

Érvényesség: 06.10.2025 

 

 

27 gondozott 

személy: 

Értelmi 

fogyatékos, 

mozgásképtele

n, illetve 

halmozottan 

fogyatékos 

személy  

- személyzeti 

kiadások  

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges 

üzemanyag-

költségek  

-rezsiköltségek ( 

fűtés, világítás, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, posta, 

telefon stb.) 

- személyzeti kiadások  

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges üzemanyag-

költségek 

-rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, csatorna, 

köztisztaság, posta, 

telefon stb.) 

56.700,00 

175 lej / 

személy/hónap 

250.632,00 január–

december 

27  gondozott személy: 

 

- személyzeti kiadások 

- - a szállítóeszközök 

működéséhez szükséges 

üzemanyag-költségek  

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, csatorna, 

köztisztaság, posta, telefon 

stb.) 

 

27 személy x 12  hónap x 

175,00 lej  

56.700,00 lej 

7 Unitarcoop Alapítvány 

Idős személyek otthoni 

gondozása 

 

(8810 ID-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0008121 

Érvényesség: 18.01.2021 

42, egyedül 

maradt, illetve 

időlegesen 

vagy 

véglegesen 

ágyhozkötött 

idős személy 

- személyzeti 

kiadások  

- a gondozott 

személyek 

élelmezésével 

kapcsolatos 

költségek 

 

 

-személyzeti kiadások 

- üzemanyag-költségek 

- rezsiköltségek: villany, 

víz, csatorna, telefon 

stb. 

- a gondozott 

személyek 

élelmezésével 

kapcsolatos költségek 

60.480,00 

120,00 lej 

/ 

személy/hónap 

43.320,00 január–

december 

42  gondozott személy;  

 

- személyzeti kiadások 

- a gondozott személyek 

élelmezésével kapcsolatos 

költségek 

 

42 személy x 12  hónap x 

120,00 lej 

60.480,00  lej 

 

* a működési licenc 
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folytonosságának 

feltételével 

8 Hifa Románia Egyesület  

Segítség mindenkinek 

Kelj fel és járj! 

(Get up and walk) 

Fogyatékkal élő, krónikus 

betegségekben szenvedő 

felnőtt személyek és 

családjaik otthoni 

gondozása 

 

(8810 ID-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0001403 

Érvényesség:20.05.2021 

56, fogyatékkal 

élő vagy 

krónikus 

betegségekben 

szenvedő, 

ellátásra 

szoruló 

személy 

- személyzeti 

kiadások 

- a gondozott 

személyek 

élelmezésével 

kapcsolatos 

költségek 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges 

üzemanyag-

költségek 

- rezsiköltségek 

(fűtés, világítás, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, posta, 

telefon stb.) 

- személyzeti kiadások 

- a gondozott 

személyek 

élelmezésével 

kapcsolatos költségek 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges üzemanyag-

költségek 

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, 

csatorna, köztisztaság, 

posta, telefon stb.) 

80.640,00 

120 lej / 

személy/hónap 

334.360,00 január–

december 

56 gondozott személy; 

 

- személyzeti kiadások 

- a gondozott személyek 

élelmezésével kapcsolatos 

költségek 

- a szállítóeszközök 

működéséhez szükséges 

üzemanyag-költségek 

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, csatorna, 

köztisztaság, posta, telefon, 

etc.) 

 56 személy x 12  hónap x 

120,00 lej 

 80.640,00  lej 

 

* a működési licenc 

folytonosságának feltételével 

9 Talentum Alapítvány 

Szülők és gyerekek 

tanácsadási és támogatási 

központja  

 

 

 

         (8899 CZ- F- I)       

Működési licenc 

Széria LF sz. 0008117 

Érvényesség: 18.01.2021 

50, jó 

képességű, 

elhanyagolt, 

nehéz 

helyzetben 

levő 

családokból 

származó 

gyerek és fiatal 

- személyzeti 

kiadások 

- a 

kedvezményezettek 

élelmezésével 

kapcsolatos 

költségek   

- rezsiköltségek 

(fűtés, világítás, 

víz, csatorna, 

köztisztaság, posta, 

- személyzeti kiadások 

- a kedvezményezettek 

élelmezésével 

kapcsolatos költségek   

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, posta, 

telefon, etc.) 

 

105.000,00 

175,00 lej / 

személy/hónap 

69.410,00 január–

december 

50  gondozott személy 

 

- személyzeti kiadások 

- a kedvezményezettek 

élelmezésével kapcsolatos 

költségek   

- a gondozott személyek 

szállításával kapcsolatos 

költségek  

- rezsiköltségek (fűtés, 

világítás, víz, csatorna, 
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telefon, didaktikai 

és egészségügyi 

anyagok, leltári 

tárgyak stb.) 

 

köztisztaság, posta, telefon, 

didaktikai és egészségügyi 

anyagok, leltári tárgyak stb.) 

 

  50 személy x 12  hónap x 

175,00 lej 

105.000,00  lej 

 

* a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 

10 Diakónia Keresztény 

Alapítvány 

Marosvásárhely fiókja 

Bod Péter idős személyek 

otthoni gondozási egység 

 

 

(8810 ID-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0005861 

Érvényesség: 10.08.2022 

70, anyagi és 

pénzügyi 

nehézségekkel 

küzdő, 

magatehetetlen

, leromlott 

elmeállapotú 

idős személy 

- személyzeti 

kiadások 

- a 

kedvezményezettek 

élelmezésével 

kapcsolatos 

költségek   

- a gondozott 

személyek számára 

egészségügyi 

anyagokkal 

kapcsolatos kiadások  

- takarítószerekkel 

kapcsolatos 

költségek 

- személyzeti kiadások 

- didaktikai és 

tisztítóanyagokkal 

kapcsolatos költségek  

- rezsiköltségek 

- kis értékű leltári 

tárgyakkal kapcsolatos 

költségek  

- a gondozott 

személyek 

szállításához 

szükséges üzemanyag-

kiadások  

 

100.800,00 

120,00/ lej / 

személy / hó 

 

352.800,00 január–

december 

70  gondozott személy  

 

- személyzeti kiadások 

- a kedvezményezettek 

élelmezésével kapcsolatos 

költségek   

- a gondozott személyek 

számára egészségügyi 

anyagokkal kapcsolatos 

kiadások 

 - takarítószerekkel 

kapcsolatos költségek 

 

  70 személy x 12  hónap x 

120,00  lej 

100.800,00  lej 
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11 Alpha Transilvană 

Alapítvány 

Fogyatékkal élő fiatalok 

és felnőttek nappali 

központja – az önálló 

élethez szükséges 

képességek fejlesztése  

 

(8899 CZ-D-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0008136 

Érvényesség: 10.03.2021 

 

30 gondozott 

személy, 

fogyatékkal élő 

fiatalok és 

felnőttek 

- személyzeti 

kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

 

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

 

63.000,00 

175,00 lej / 

személy / hó 

 

51.200,00 január–

december 

30  gondozott személy  

 

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek (villany, víz, 

csatorna, köztisztaság, 

telefon stb.) 

 

30 személy x 12  hónap x 

175,00 

63.000,00  lej 

 

* a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 

12 Oázis Ökológiai 

Alapítvány 

 

Kikerics nappali központ 

 

 

 

(8810 CZ-V-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0005860 

Érvényesség: 28.11.2021 

30, csökkentett 

anyagi 

lehetőségű idős 

személy 

- személyzeti 

kiadások 

- a 

kedvezményezettek 

élelmezésével 

kapcsolatos 

költségek   

- leltári tárgyakkal 

kapcsolatos 

költségek  

- egészségügyi 

anyagokkal, 

takarítószerekkel, 

irodai 

fogyóanyagokkal 

kapcsolatos kiadások 

 - rezsiköltségek 

(villany, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

- személyzeti kiadások 

- leltári tárgyakkal 

kapcsolatos költségek  

- egészségügyi 

anyagokkal, 

takarítószerekkel, 

irodai 

fogyóanyagokkal 

kapcsolatos kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

63.000,00 

175,00 lej / 

személy / hó 

 

8.100,00 január–

december 

30 idős személy  

 

- személyzeti kiadások 

- a kedvezményezettek 

élelmezésével kapcsolatos 

költségek   

- leltári tárgyakkal 

kapcsolatos költségek  

- egészségügyi anyagokkal, 

takarítószerekkel, irodai 

fogyóanyagokkal kapcsolatos 

kiadások 

- rezsiköltségek (villany, víz, 

csatorna, köztisztaság, 

telefon stb.) 

 

30  személy x 12  hónap x 

175,00 

63.000,00  lej 

 

* a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 
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13 Cezara Codruța Marica 

Alapítvány 

 

Fogyatékkal élő felnőtt 

személyek Cezara nappali 

központja 

 

         

           (8899 CZ-D-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0000157 

Érvényesség: 20.04.2022 

9, fogyatékkal 

élő idős 

személy 

- személyzeti 

kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

- személyzeti kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges üzemanyag-

költségek 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

- a kedvezményezettek 

élelmezésével 

kapcsolatos költségek   

20.000,00 

185,18 lej / 

személy / hó 

 

183.200,00 január–

december 

9, fogyatékkal élő felnőtt 

személy  

 

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek (villany, víz, 

csatorna, köztisztaság, 

telefon stb.) 

 

 

9 személy x 12  hónap x 

175,00  

18.900, 00 lej 

14 Alpha Transilvană 

Alapítvány 

 

 

Alpha közösségi központ 

 

(8899 CZ-PN-V) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0008132 

Érvényesség: 10.03.2021 

60, hátrányos 

helyzetű 

felnőtt személy 

és azok 

családjai  

- személyzeti 

kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges 

üzemanyag-

költségek 

-rezsiköltségek 

(villany, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

- személyzeti kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges üzemanyag-

költségek 

-rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

 

126.000,00 

175,00 lej / 

személy / hó 

 

31.800,00 január–

december 

40, hátrányos helyzetű felnőtt 

személy  

 

- személyzeti kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez szükséges 

üzemanyag-költségek 

- rezsiköltségek (villany, víz, 

csatorna, köztisztaság, 

telefon stb.) 

 

40  személy x 12  hónap x 

175,00 

84.000,00  lej 

 

* a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 

15 Gyulafehérvári Caritas 

Egyesület – egészségügyi 

és szociális gondozás  

Egészségügyi és szociális 

gondozási központ 

(CIMAS Marosvásárhely) 

(8810 ID-I) 

Működési licenc 

20 idős 

személy  
- személyzeti 

kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges 

üzemanyag-

költségek t 

- személyzeti kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges üzemanyag-

költségek 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

28.800,00 

120,00 lej / 

személy / hó 

 

42.840,00 január–

december 

20 idős személy 

- személyzeti kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez szükséges 

üzemanyag-költségek  

 

20 személy x 12  hónap x 

120,00 
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Széria LF sz. 0001758 

Érvényesség: 03.02.2021 

stb.) 28.800,00 lej 

* a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 

16 II-es számú 

Marosvásárhelyi 

Református Parókia  

Idős személyek otthoni 

gondozása  

 

(8810 ID-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0001401 

Érvényesség: 20.05.2021 

32 idős 

személy 

- személyzeti 

kiadások 

- a 

kedvezményezette

k élelmezésével 

kapcsolatos 

költségek   

- takarítószerekkel 

kapcsolatos 

kiadások 

- személyzeti kiadások 

- a szállítóeszközök 

működéséhez 

szükséges üzemanyag-

költségek 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

46.080,00 

120,00 lej / 

személy / hó 

 

78.020,00 január–

december 

32 idős személy 

 

- személyzeti kiadások 

- a kedvezményezettek 

élelmezésével kapcsolatos 

költségek   

- takarítószerekkel 

kapcsolatos kiadások 

 

32 személy x 12  hónap x 

120,00 

46.080,00 lej 

 

* a működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 

   

17 

Rheum Care Alapítvány 

 

Joy Járóbeteg típusú 

neuromotorikus 

rekuperációs központ  

 

(8899-CZ-D-I) 

Működési licenc 

Széria LF sz. 0000001 

Érvényesség: 30.09.2021 

40, fogyatékkal 

élő személy 

- személyzeti 

kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, 

csatorna, 

köztisztaság, 

telefon stb.) 

- személyzeti kiadások 

- rezsiköltségek 

(villany, víz, csatorna, 

köztisztaság, telefon 

stb.) 

- egészségügyi 

anyagokkal, 

takarítószerekkel, 

irodai 

fogyóanyagokkal 

kapcsolatos kiadások 

84.000,00  

175,00 lej / 

személy / hó 

 

150.000,00 január–

december 

40, fogyatékkal élő személy  

 

- személyzeti kiadások 

rezsiköltségek (villany, víz, 

csatorna, köztisztaság, 

telefon stb.) 

 

40 személy x 12  hónap x 

175,00 

84.000,00 lej 

 

* működési licenc 

folytonosságának 

feltételével 

 

A 2021-es évre javasolt költségvetési előirányzatok:  
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Sor 

sz. 
Egyesület/alapítvány megnevezése  

2021-re igényelve  

Személyek száma X 

összeg/hónap/személy.  X 

hónapok száma 

2020-ra kiutalt összeg 

Személyek száma X  hónapok 

száma X 

összeg/ hónap/ személy 

2021-re javasolt összeg 

Személyek száma X  hónapok 

száma X 

összeg/ hónap/ személy 

1 Caritas Szociális Gondozási Egyesület – a 

Gyulafehérvári Caritas Szervezet kirendeltsége  

Teréz anya idős személyek nappali központja  

 

40 x 175,00  x 12  = 84.000,00 40 x 175,00  x 12  = 84.000,00 40 x 175,00  x 12  = 84.000,00 

2 Hifa Románia Egyesület – Segítség mindenkinek 

Építsünk hidakat  (Building Bridges) – Nappali 

központ 

 

45 x 175,00 x  12 = 94.500,00 35 x 175,00 x  12 = 73.500,00 45 x 175,00 x  12 = 94.500,00 

3 Rheum – Care Alapítvány 

Idős személyek gondozási és rekuperációs nappali 

központja  

 

40 x 175,00 x 12 = 84.000,00 40 x 175,00 x 12 = 84.000,00 40 x 175,00 x 12 = 84.000,00 

4 Rhema Keresztény Alapítvány  

Jónás gondozási központ 

 

10 x 250,00 x 12 = 30.000,00 10 x 250,00 x 12 = 30.000,00 10 x 250,00 x 12 = 30.000,00 

5 Rhema Keresztény Alapítvány  

A szüleiktől elszakadási veszélyben levő gyerekek 

nappali központja  

 

24 x 175,00  x 12 = 50.400,00 24 x 175,00  x 12 = 50.400,00 24 x 175,00  x 12 = 50.400,00 

6 Ügyes Kezek Alapítvány 

Fogyatékkal élő idős személyek nappali központja  

  

27 x 175,00 x 12 = 56.700,00 29 x 175,00 x 12 = 60.900,00 27 x 175,00 x 12 = 56.700,00 

7 Unitarcoop Alapítvány 

Idős személyek otthoni gondozása  

 

 

42 x 120,00 x 12 = 60.480,00 

 

42 x 120,00 x 12 = 60.480,00 

 

42 x 120,00 x 12 = 60.480,00 

8 Diakónia Keresztény Alapítvány Marosvásárhely  

Idős személyek otthoni gondozási egység 

  

 

70 x 120,00 x 12 = 100.800,00 

 

70 x 120,00 x 12 = 100.800,00 

 

70 x 120,00 x 12 = 100.800,00 

9 Talentum Alapítvány 

Szülők és gyerekek tanácsadási és támogatási 

központja  

 

 

 

50 x 175,00 x 12 = 105.000,00 

 

45 x 175,00 x 12 = 94.500,00 

 

50 x 175,00 x 12 = 105.000,00 

10 Alpha Transilvană Alapítvány     
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Fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek Atrium nappali 

központja  

 

30 x 175,00 x 12 = 63.000,00 28 x 175,00 x 12 = 58.800,00 30 x 175,00 x 12 = 63.000,00 

11 Hifa Románia Egyesület – Segítség mindenkinek 

Fogyatékkal élő, krónikus betegségekben szenvedő 

felnőtt személyek és családjaik otthoni gondozása 

  

 

56 x 120,00 x 12 = 80.640,00 

 

54 x 120,00 x 12 = 77.760,00 

 

56 x 120,00 x 12 = 80.640,00 

12 Cezara Codruța Marica Alapítvány 

Fogyatékkal élő felnőtt személyek Cezara nappali 

központja 

 

 

9 x 185,18 x 12 = 20.000,00 

 

10 x 175,00 x 12 = 21.000,00 

 

9 x 175,00 x 12 = 18.900,00 

13 Oázis Ökológiai Alapítvány 

Kikerics idős személyek nappali központja 

 

 

 

30 x 175,00 x 12 = 63.000,00 

 

30 x 175,00 x 12 = 63.000,00 

 

30 x 175,00 x 12 = 63.000,00 

14 Alpha Transilvană Alapítvány 

Alpha közösségi központ  

 

 

60 x 175,00 x 12 = 126.000,00 

 

30 x 175,00 x 12 = 63.000,00 

 

40 x 175,00 x 12 = 84.000,00 

15 Gyulafehérvári Caritas Egyesület – a 

Gyulafehérvári Caritas Szervezet kirendeltsége 

Egészségügyi és szociális gondozási központ 

(CIMAS Marosvásárhely) 

 

 

20 x 120,00 x 12 = 28.800,00 

 

15 x 120,00 x 12 = 21.600,00 

 

20 x 120,00 x 12 = 28.800,00 

16 II-es számú Marosvásárhelyi Református 

Parókia  

Idős személyek otthoni gondozása  

 

 

32 x 120,00 x 12 = 46.080,00 

 

32 x 120,00 x 12 = 46.080,00 

 

32 x 120,00 x 12 = 46.080,00 

17 Rheum Care Alapítvány 

Joy Járóbeteg típusú neuromotorikus rekuperációs 

központ  

 

 

40 x 175,00 x 12 = 84.000,00 

 

40 x 175,00 x 12 = 84.000,00 

 

40 x 175,00 x 12 = 84.000,00 

 ÖSSZ  1.177.400,00 1.073.820,00 1.134.300,00 

 

 

    


