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Partnerségi egytittműködési megá|lapodás
Amely létrejött egyrészrő| a Szövetség az É|eten Át rartó Tanulásért
Szövetség -

-

továbbiakban

Székhe|y: 1046 Budapest, K|auzá| u. 10'

Postacím: 1046 Budapest, K|auzá| u. 10.
Nyilvántartó szervezet neve: Fővárosi Törvényszék
Nyi|vántartási szárn: TPK 60.B77 / t99B
Adószá m : t9o9297 4-

t-4t

A|áírásra jogosu|t képviselő neve: Ba|ázs Ákos elnök

Képviselő te|efonszám a: 52/7 47 -452
Képvise|ő e-mail címe: balazs.akos@nyitok.hu

másrészrő| az a|ábbi szervezet régiója között.

Központ neve He|yiipari és Városgazdasági Do|gozók Szakszervezete 20oo.
- HVDSZ 2000.-

Székhe|y: tt4l. Budapest, Cinkotai u, 97/a.
Postacím: IL4L, Budapest, Cinkotai u' 97/a.
Nyi|vántartó szervezet neve: Fővárosi Bíróság
Nyi|vántartási szám: 11162
Adószám : 18!727 oB-2-42

A|áírásra jogosu|t képviselő neve: Szabó Istvánné e|nök
Képvise|ő te|efonszáma

:

36-30-2059o09

Képvise|ő e.maiI címe: hvdsz2000@maiIbox'hu

A Partnerségi együttműködési megá||apodás a HVDSZ 2000 Észak-Magyarországi Régiójára
vonatkozik, amely a mai napon az a|ábbiak szerint jött |étre.
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Szövetség az ÉletenÁt rartó Tanulásért
Cím: 1046 Budapest, K|auzá| utca 10.
Telefon: +36 (1) 399 0762
E-mail : info@nvitok.hu
Honlap: www.nvitok.hu
Fe| nőttké pzési nyi vá nta rtási szá m : 2to7 8 -2oo7
Akkreditációs |ajstromszám : AL-2461
l

Á proje*t ar Európai Unió támogatásávat,
az Európai Szociális Áiap
lársÍinanszírozásáyal valósul mgu.
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Régió neve: HVDSZ zooo Észak-Magyarországi Régió
Iroda címe: 3100. Sa|gótarján, Mártírok u' 1.

Régióvezető: Szabó Márta Kata|in
Rég ióvezető telefonsz áma

: 36-70-339939

Rég ióvezető e- ma il címe : sza bo. ma rta kata

1
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I. Partnerségi együttmíikiidési megá||apodás előzményei

tÁvop 5.3.9.-11l12012-0001 azonosító számú (továbbiakban tÁtvoP 5.3.9.) ,,NYITaK hátózat a társadalmi

I.1. A Szövetség 2ot2.o9.o6-án a|áírt Támogatási Szerződés a|apján a
befogadásért,, című kiemelt pá|yázati program kedvezményezettje.

I.2. A Szövetség a 2012. augusztus 01. - 2015. január 31. között megvalósu|ó kiemelt
program keretében országosan 50 helyszínen hozott |étre Nyitott Tanu|ási Központot
(NYITOK)' aho| testreszabott, nem-formá|is és informális tanulási keretek között nyújt

lehetőséget a munkaerő-piacon

és a

mindennapi é|etben fontos kompetenciák
megszerzéséhez' Az így |étrejött és országosan kiépÜ|t NYITOK há|ózat cé|ja a rászoru|ók, a
hátrányos he|yzetű felnőtt korúak és a munkahe|yük e|vesztésében fenyegetett személyek
társada|mi befogadásának e|ősegítése a|apkészségeikés ku|cskompetenciáik fej|esztésén
keresztÜ|.

I.3. ]e|en

a

SaIgótarján te|epÜlés Nyitott Tanu|ási Központ helyi
tevékenységéttámogató partner szervezet és a Szövetség egyÜttműködési kereteit
megá||apodás

határozza meg.

II. Együttműködés céIja
II.1. Az egyÜttműködési megá||apodás a|áírásával a felek kifejezik közös

érdekeltségüket és

szándékaikat, hogy SaIgótarján teIepülésen kiaIakuljon a heIyi tanu|ási partnerség. A
tanulási partnerség az adott te|epülés vagy te|eprilésrész gazdasági, társadaImi és jó|éti
fe|téteIek fejlesztésében érdekeIt mindazon szerep|ők szövetsége, akik érdekeltek
együttműködni és erőforrásokat fe|haszná|ni a he|yi |akosság kompetenciafej|esztésének
érdekében.

Szövetség az ÉletenÁt rartó Tanu|ásért
Cím: 1046 Budapest, K|auzál utca 10.
Telefon: +36 (1) 399 0762
E-mail : info@nvitok.hu
Honlap: www.nvitok.hu
Fe| nőttképzés í nyi vá nta rtási szá m :2La7 8-2oo7
Akkreditációs Iajstromszám : AL-2461
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A proje}t a: Európai Unió iímogatásávat,
ar Eunópai Szociátis Álap
társÍinanszírozásáyat valóslt met.
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II.2' A Salgótarján te|epÜlésen tanulási partnerség kia|akításának cé|ja, hogy he|yi szinten,

minden érintett szereplő bevonásáva| történjen meg a
kompetenciafejIesztési szükségleteinek meghatározása,

he|yi közösség
mely támogatja a rugalmas,

innovatív tanu|ási formákat és megvalósításuk is széles partnerségre támaszkodik.

II'3. Az együttműködési megá|lapodás aláírása kifejezi a Szövetség és a partner szervezet
azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a projekteredmények fenntartása és
lehetőség szerinti továbbfejIesztése érdekébena fenntartási időszakban is együttműködnek'

III. A Szövetség áttal tett vá|lalások
III. 1. A Szövetség a rÁMoP 5.3.9 kieme|t program keretében |étrehozza és működteti
Salgótarján te|epÜ|ésen a Nyitott Tanulási Központok Hálózatát.
III.2' A Szövetség kedvezményezettkéntfe|e|ős a rÁvop 5.3.9. kiemelt programban
megjelö|t fe|adatok programszerű megvalósításáért' Ez magában fog|a|ja a Nyitott Tanulási
Központ infrastrukturá|is kialakítását standard kritériumok szerint, vaIamint a Nyitott
Tanu|ási Központ működtetését a pá|yázatban kidolgozott programnak megfele|ően.
I1I. 3. Munkáltatóként fe|elős a szemé|yzet kiválasztásáért, alka|mazásáért, felkészítéséért

és szakmai támogatásáért, i||etve munkájuk monitorozásáét.

III. 4.

A fentiek

éne|mébena Szövetség kia|akítja és működteti

a Salgótarján

Nyitott

Tanu|ási Központot az a|ábbiak szerint:

.
l

r
.
.
.

he|yszínt biztosít a Nyitott Tanulási Központ elhe|yezésére;

biztosítja a Nyitott Tanu|ási Központ informatikai fe|szere|ését,bútorra|, oktatási
segédeszközökkeI való e| látását;
biztosítja egy fő főállású tanulásszervező és egy fő részmunkaidőben fogla|koztatott
(napi 4 óra) tanu|ási tanácsadó alka|mazását;
információt és tájékoztatást nyújt a tanu|ási |ehetőségekről;

tanulási programokat va|ósít meg;

biztosítja, hogy a Nyitott Tanu|ási Központ a he|yi igényeknek és szÜkség|eteknek
megfe|elő napokon és napszakokban nyitva tartson és az ügyfelek rende|kezésére
á||jon.

III. 5. He|yi partnerség építéskeretében a Szövetség vá||a|ja az a|ábbiakat:

.

az érintett he|yi szereplők felkeresését és bevonását;

Szövetség az É|etenÁt rartó Tanu|ásért
Cím: 1046 Budapest, Klauzá| utca 10'
Telefon: +36 (1) 399 0762
E-mail : info@nvitok.hu
Honlap: www.nvitok.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám :21078-2oo7
Akkreditációs |ajstromszám : AL-2461
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az érintett he|yi

szerep|őkke| közosen egy strukturá|t fo|yamat során, a helyi
közösség kompetenciafejIesztési szükségIeteinek feItárását, majd pedig
ezek
figyelembe véte|éve|a he|yi kompetenciafejlesztés terÜ|eteinek és
cé|kitűzéseinek, a

kompetenciafejIesztés cé|csoportjait, valamint

a

különböző

megva|ósításban vál|aIt szerepének közös meghatáro zását;
a he|yi közösség és hátrányos he|yzetű csoportok kompetenciafej|esztési

partnerek
igényeinek

és fejlesztése érdekébena SaIgótarján Nyitott Tanulási Központ
kezdeményezéséreegy közös egyeztetési foIyamat eredményeképpen
formális
megismerése

.

pa

rtnerség |étrehozását;

rendszeres időközönként partnerségi Ülések szervezését.

IV. A partner szervezet á|tal tett vá|ta|ások
IV.1. A partner szervezet saját erőforrásainak és lehetőségeinek fe|aján|ásáva|
támogatja a
he|yi program sikeres megva|ósu|ását, kü|önosképpen a következő erőforrások
biztosításáva|:

.
o

információkka| segíti a szükség|etek fe|mérését,a cé|csoportok
e|érését;
információs és kommunikációs csatornáin, kapcso|atain keresztü|
segítl a cé|csoport
fo|yamatos toborzását, tanulási programokba történő bevonását;

o részt vál|al a helyi partnerség mega|akításában, segítÍa helyi
feItérképezését,a potenciá|is partnerekkeI va|ó kapcso|atfelVéteIt,
paÉnerségimegbeszé|éseken és a heIyi közösségben betö|tött
.

érdeke|tségek

részt vesz

a

funkciójának
megfe|elően szerepet vál|al a he|yi partnerségi egytittműködésben;
Visszaje|zéseive| segíti a helyi tevékenységek előreha|adásának
nyomon követését, a
Nyitott Tanu|ási Központ helyi beágyazódásának és működésének
értéke|ését;

. saját

tevékenységeinkeresztü| segítséget nyújt a tanulás fontosságának
népszerűsítésében,a helyi tanulási programok meghirdetésében
a |akosság és a

o

cé|csoportok körében;

segít abban, hogy a Nyitott Tanu|ási Központ irányában biza|om
a|aku|jon ki a helyi
közosségben, továbbá segítségetnyú3t a jó hírnévmegteremtésében'

Szövetség az É|etenÁt tartó Tanu|ásért
Cím: 1046 Budapest, K|auzá| utca 10.
Telefon: +36 (1) 399 0762
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E-mail : info@nvitok. hu

Honlap: www.nyitok.hu
Fe nőttképzési nyi vá nta rtási szá m : 2107 8 -2oo7
Akkreditációs |ajstromsz ám : AL-2467
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V. Kapcso|attartás

V.1' Az együttműködési megá||apodás időszakára a Szövetség és a partner szervezet
kapcsolattartókat jelö|nek ki, A kapcsolattartók nevérő|, postacíméről, te|efon,
elektronikus Ievélcímérő|a partner szervezet és a Szövetség jelen együttműködési
kö|csönösen

megállapodás a|áírást követő 5 munkanapon be|üI tájékoztatja a másik felet.

vI. Tájékoztatás
VI.1. A par[ner szervezet köte|es ha|adékta|anuI tájékoztatni a Szövetséget, ha a projekt
keretében általa válla|t tevékenység megvalósítása akadá|yba ütközik, meghiúsu|, vagy
késede|met szenved, i||etve bárme|y o|yan körülményrő|, ame|y

a projekt

megva|ósítását

befoIyáso|ja.

VII. Módosítás
VII.1. Amennyiben az együttműködési megá|lapodás módosítása vá|ik szÚkségessé (pl'
adatokban történő változás) a módosítást megelőzően a fe|ek konzu|tatív úton egyeztetni
kötelesek egymássa|. Az együttműködési megá||apodás csak írásban módosítható és
bárme|yik fél kezdeményezheti, azonban szakmai Vagy anyagi kárt nem okozhat a
módosítás a vá||alt tevékenységek e||átása során.

VIII. Egyiittműködési*megál|apodás megszűnésének esetei
VIII'1. Az együttműködés megszűnéséta felek írásban kezdeményezhetik, a megszűnést
megelőzően a fe|ek konzultatív úton egyeztetni köte|esek egymássa|' Az együttműködési
megá|lapodás megszűnése szakmai vagy anyagi kárt nem okozhat a vá||a|t tevékenységek
el|átása során'
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Szövetség az É|etenÁt rartó Tanulásért
Cím: 1046 Budapest, Klauzá| utca 10'
Telefon: +36 (1) 399 0762
E-mail : info@nyitok.hu
Honlap; www.nyitok.hu
Fe| nőttképzési nyi |vá nta rtási szá m : 2Io7 8-2oo7
Akkreditációs lajstromszám : AL-2461
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A projekt ar Európai Unió támogatásávai,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásávat valósut meg.
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Ix. Egyéb rendelkezések

lx.r.

Rtáíró képviselők kije|entik, hogy a testÜ|eti szerveik részérő| a je|en egyuttműködési

megá|lapodás megkötéséhez sztikséges feIhatalmazásokkaI rendelkeznek, és jeIen
együttműködési megá||apodás megkötését jóváhagyták, és harmadik személyeknek
semminemű olyan jogosultsága nincs, me|y az a|áírők részérő|megakadá|yozná, vagy
bármiben korlátozná a jelen egyÜttműködési megá||apodás megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek ma radékta Ia n te|jesítését'

Ix,z Jelen együttműködési

megá||apodás nem szabá|yozott kérdéseiben a vonatkozó

magyar jogszabá|yok rendelkezései az irányadók. Jelen egyuttműködési megá|lapodáshoz
kapcso|ódó jogviták esetére az a|áírók

a

Debreceni Járásbíróság, i|letve értékhatártól

függően a Debreceni Törvényszék i|letékességétkötik ki.

IX.3 A felek az együttműködési megá||apodást átolvasták, és közös
a

ka ratu kka |

és e| ha ngzott nyi|atkozatai kka I mindenben egyezőt aláírták,
Salgótarján , 2ot4. szeptember 15.

Debrecen, 2Ot4. szeptember 20.

Projektmenedzser/EI nök
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Szövetség az É|etenÁt rartó Tanu|ásért
Cím: 1046 Budapest, Klauzá| utca 10.
Telefon: +36 (1) 399 0762
E-mail : info@nyitok.hu
Honlap: www.nvitok.hu
Fe nőttképzési nyi lvá nta rtá si szá m : 2107 8 -2o 07
Akkreditációs Iajstromszám : AL-2461
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A projekt ar Európai Unió támogatásárai,
ar Elrópai Szociátis Álap
társlinanszírozásával valósul meg.
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1.sz. Me||ék|et
Kapcso|atta rtási adatok

Szövetség az Éteten Át rartó Tanulásért szervezet részérő|:
Kapcso|attartó neve:
Kapcsolattartó beosztása :
Kapcso|attartó leve|ezési címe:
Ka pcso|atta rtó te Iefonszá ma l
Kapcso|attartó e.mail címe:

Nagy Judit

Tanulásszervező
31oo Sa|gótarján, MáÉírokút 1'
3O/799-3364
nagy.jutka@nyitok.hu

HvDsz 2ooo. Észak.Magyarországi Régió szervezet részérő|:
Kapcso|attaÉó neve:
Kapcso|attartó beosztása:
Kapcsolatta rtó |evelezési címel
Kapcso|attartó telefonszá ma l

31oo. Sa|gótarján, Mártírok u.1.
36-70-3399391

Kapcso|attaÉó e.mai| címe:

sza bo, ma rtakatalin@upcmail.hu

Szabó Márta Katalin
ré9ióvezető
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Szövetség az É|etenÁt Tartó Tanulásért
Cím: 1046 Budapest, K|auzál utca 10.
Telefon: +36 (1) 399 0762
E-mail: info@nyitok.hu
Honlap: www.nvitok.hu
Fe nőttké pzési nyi vá nta rtási szá m : 2707 8-2oo7
Akkred itációs Iajstromsz ám : AL-2461
l

I

fr*r

Á projekt aa Európai Unió támogatásávat.
a: Európai Srociális Álap
társfinanszírozásáyat yalósu{ meq.

