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Informații privind candidatura dvs.
pentru un sejur terapeutic
Stimate candidat,
Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru Fundația Peter Maffay! Această scrisoare informativă vă oferă detalii privind
fundația noastră și modul de elaborare a candidaturii.
Fundația Peter Maffay dispune de următoarele așezăminte:
•
•
•
•
•
•

Casa Tabaluga Finca Ca’n Llompart (Pollença, Mallorca) – max. 14 persoane
Casa Tabaluga de pe malul lacului Maisinger (Jägersbrunn în apropiere de Starnberg) – max. 12 persoane
Casa Tabaluga din Roadeș (Roadeş/Radeln, Transilvania, România) – max. 16 persoane
Casa tabaluga din Duderstadt (Duderstadt în apropiere de Göttingen) - max. 16 persoane
Pensiunea pentru tineret  Sidan (Mayrhofen, Zillertal, Austria) - max. 14 persoane
Velierul Tabaluga „Sir Robert Baden Powell” – max. 14 persoane (max. = copii/adolescenți inclusiv însoțitori!)

Condiția pentru a beneficia de un sejur într-una dintre aceste așezăminte o reprezintă o situație
personală marcată de suferință fizică și/sau psihică.
După cum în mod sigur vă imaginați, aceste proiecte presupun costuri considerabile (de ex., întreținerea casei, personalul,
reparațiile etc.) Pentru fiecare vizitator, aceasta înseamnă un cost zilnic de 120-230 de euro de persoană, pe zi, în funcție de
așezământ. În funcție de situația materială a candidaților fundației Peter Maffay, această sumă poate fi acoperită parțial sau
chiar integral, adică atunci când venitul net corespunzător nu depășește un anumit nivel. De asemenea, există sejururi care pot
fi subvenționate de sponsori sau pentru care dispuneți chiar dvs. de un co-sponsor. În funcție de caz, ne consultăm cu dvs. în
această privință pentru a găsi o soluție acceptabilă pentru toți cei implicați.
În orice caz, percepem pentru masă 3, respectiv 5 euro pe zi și de persoană (în funcție de așezământ) pe durata sejurului,
însă la cerere – pentru cazurile deosebit de problematice – această contribuție poate fi eliminată complet.

Pentru acceptarea candidaturii dvs. pentru un sejur în așezămintele noastre,
sunt necesare următoarele:
• Informații cât mai detaliate privind organizația (de ex., flyer, broșură, site web etc.)
• Autorizație de funcționare, respectiv documente administrative de autorizare a instituției
• Structura pe vârste și definirea problemei grupului (2-3 fraze).
• Descrierea destinelor, respectiv a situației existențiale a persoanelor avute în supraveghere
(CV-uri succinte, 2 - 3 fraze de copil). Se înțelege de la sine că datele sunt protejate și se utilizează numai în scopuri interne!
• Parteneri de contact, respectiv însoțitori ai grupului (min. 3 însoțitori cu indicarea competenței profesionale)
• Scopurile și conținuturile sejurului din punctul dvs. de vedere
• Planul de finanțare în cazul contribuției dvs. la finanțare
• Perioada și locația vizată pentru sejurul dorit (nu este totuși obligatorie pentru noi!)
• În cazul acceptării, vom avea nevoie de dovada asigurării de sănătate cu acoperire în străinătate (pe cardul de sănătate trebuie
să figureze numărul european de asigurare, de ex. pe verso) și numele complete și datele de naștere ale tuturor participanților
(de ex., pentru rezervarea zborului)
• Asigurare de răspundere civilă pentru grup
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Masă:
Casa Tabaluga Finca Ca‘n Llompart, Casa Tabaluga Roadeș, Casa Tabaluga de pe malul lacului Maisinger și Casa Tabaluga Duderstadt sunt case cu administrare proprie, cu bucătării bine utilate. În localitățile învecinate există posibilități bune de aprovizionare (mai multe supermarketuri sau mini-prăvălii).
În pensiunea pentru tineret Sidan din Mayrhofen și pe velierul Sir Robert, masa se asigură la fața locului.
Vehicule:
În Casa Tabaluga ferma Ca‘n Llompart, în Casa Tabaluga de pe malul lacului Maisinger și în Casa Tabaluga din Roadeș se găsesc
câte un microbuz cu 9 locuri, care poate fi pus la dispoziție oaspeților contra unei sume de 300 de euro per sejur. Fiecare utilizator trebuie să depună la locație o garanție de 300 de euro în numerar, care va fi returnată după returnarea vehiculului dacă nu
există obiecții, respectiv daune. Microbuzul se predă pe baza unui proces-verbal de predare primire. La cerere (dificultăți financiare), taxa de utilizare poate fi eliminată parțial sau chiar complet. În alte așezăminte nu dispunem de niciun vehicul.
Impresii:
Aspectul durabilității joacă un rol central în toate așezămintele noastre. Prin urmare, acordăm o mare importanță documentării
ulterioare a tuturor sejururilor. În această privință, vă rugăm să ne trimiteți imediat după încheierea sejurului impresiile dvs.
însoțite de fotografii. Cu acordul dvs., raportul poate fi publicat și pe site-ul nostru web sau în revista Tabaluga a Fundației
Peter Maffay, însă vom avea de nevoie de acesta în primul rând pentru documentele noastre și va fi tratat cu confidențialitate
maximă. De asemenea, vă rugăm să ne relatați după aprox. jumătate de an dacă observați la participanți schimbări, respectiv
particularități apărute în urma sejurului.
Pentru a ne facilita evaluarea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că dosarul este complet înainte de a-l trimite. Întrucât solicitările
pe care le primim în fiecare an depășesc capacitățile noastre, apelăm în mod anticipat la înțelegerea dvs. pentru faptul că nu
putem răspunde pozitiv tuturor candidaturilor. Colectăm toate candidaturile până în luna octombrie a fiecărui an pentru atribuire în anul următor. În luna decembrie a anului depunerii solicitării vă vom anunța cu privire la eligibilitatea candidaturii dvs.
Vă stăm cu plăcere la dispoziţie pentru informaţii sau întrebări suplimentare.
Salutări cordiale din Tutzing,
Fundația Peter Maffay

Peter Maffay Stiftung

DATE BANCARE:
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