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sziva rvany. hajd usa mson

között,

i

mint EgyÜttműködő Partner, az a|u|írott napon az a|ábbi feltéte|ek me||ett:

1. Az EgyÜttműködési Megá||apodást cé|ja a felek közötti

hosszú távÚ egyÜttmúíködés

kialakítása annak érdekében,hogy az EgyÜttműködési Megá||apodást a|áíró
szervezetekben a TAMoP-2.5.3.A-13 /I-2oI3-oo43 cé|kitűzéseiés támogatható
tevékenységeiaz eddigiekné| hatékonyabban va|ósuljanak meg.

2, Az Egyúttműködési Megá||apodás tartaIma kiterjed a következőkre:

.

közös

programok, rendezvények szervezése;

I

és konzu|tációban résztvevő szervezetekkeI
ítése,közremű ködése;
a tartós munkané|küli, hátrányos helyzetben |évő szemé|yek nyílt munkaerőpiacon va|ó elhe|yezkedési esé|yeinek (tranzitálásának) javítása
tanácsadássa|, kü|önféle képzésekke|, szakmai és informatikai fej|esztésekke|,
valamint egyes humánszo|gá|tatásokkal;
az ehhez szÜkséges megfele|ő tájékoztatáson a|apu|ó információs környezet
megteremtése, a cé|csoport feIkutatása, azonosítása, tájékoztatása,
bevonása, vaIamint a visszacsatolások magas szintű értéke|éseés az
utókövetés hatékony megva|ósítása érdekében.
a szociális

párbeszédben

hatékony egyÜttm űködés seg

3' Az együttműködés során a SIKK EgyesÜ|et vál|a|ja, hogy:

r A

partneri viszonyban

tú|menően:

a

szokásos egyÜttműködést a|akítja ki, ezen

szakmai tevékenységérő|részletes tájékoztatást nyújt a Partner szervezet

számára, az 5. pontban részletezetteknek megfe|e|ően,
a szoIqáltatás népszerűsítését cé|ző tájékoztató
anyagait.

hozzáférhetővé teszi

4. Az együttműködésben résztvevő HVDSZ 2000 Észak-alfö|di régió vá||a|ja, hogy:

o A partneri viszonyban a szokásos együttműködést a|akítja ki, ezen
tú|menően:
. megteremti a hatékony és eredményes egyÜttműködéshez e|engedhetet|enü|
szÜkséges információs környezetet,
. szakmai tevékenységéről részletes tájékoztatást nyújt a SiKK EgyesÜlet
számára az 5. pontban részletezetteknek megfe|e|ően,
. részt Vesz a SIKK EgyesÜ|et á|tal szervezett kÜ|önfé|e szakmai
rendezvényeken, Munkáltatói Fórumokon, szakmai műhelyeken

ta |á|kozókon/rend

ezvényeken '

és egyéb

5' Az Egytlttműködési Megá|lapodás keretében következő konkrét vá||a|ásokat teszik
2015. június 30-ig:

. A

Felek a szokásos és e|fogadott kapcso|attartási módokon (szemé|yközi,
Ievél, te|efon, e-mai|) informálják egymást, tájékoztatást nyújtanak

.

egymásnak a je|en egyÜttműködésben vá||a|takban.

A Fqlek |ega|ább heti 1 alka|ommaI a szokásos és e|fogadott kapcso|attaÉási
módokon konzu|tá|nak a projekt megvalósítását érintő kérdésekről,
vá||a|ásokró|. Egyéb kü|önleges esetben ez az intenzitás gyakoribb Iehet'

6. A további konkrét fe|adatokró| a szervezetek munkatársai - határidőket
fele|őseket is rögzítő, évente megúju|ó munkatervet készítenek.

és

7. Je|en Együttműködési Megá|lapodás a TAMoP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 pá|yázat
keretében szü|etett'

B' A felek a Megá||apodást áto|vasták, és közös érte|mezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkaI mindenben egyezőt a|áírták.

Az egyÜttműködésben résztvevő
szervezet

Az egyÜttműködésben résztvevő
szervezet

sIKK Egyesület

Rády Eszter Andrea
SIKK EgyesÜ|et Elnöke

HVDSZ 2ooo É-alfö|di régió,
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