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Egyrészrő| a Helyiipari és VárosgazdáIkodási Dolgozók Szakszervezte 2ooo
Postacím : I74I Budapest Cinkotai Út 97 /a
Székhely: 1141 Budapest Cinkotai út 97/a
Telefon, +36-L/222-8959, +36-t/273-I524 . Fax: +36-L/2228959, email : hvdsz2000@mailbox. hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám):IIL62
Adószá m : L8L727 08-2-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Szabó Istvánné
A||andó kapcso|attartó: Busák Tamás, te|': 7o/442-4406
Másrészrő| a Szimbiózis a Harmonikus Együtt-Iétért AIapítvány

Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatása
Postacím: 3527' Misko|c, Augusztus 20' út t2,
Székhe|y: 3527 ' Misko|c, Augusztus 20. ,ót t2,

Telefon, fax: +36-46-357 -637 Email : tf@szimbiozis.net
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám): B' PK
16L9/ L999/2-LO.L9
Adószám : 18432930-1-05
Aláírásra jogosu|t képvise|ője: Jakubinyi Lász|ó
Al|andó kapcso|attartó: Nagyné Csuri||a Zsuzsa, te|: 30/4065159
között,

mint EgyÜttműködő

Partnerek, az alu|írott napon az a|ábbi fe|téte|ek me|lett:

1.Az EgyÜttműködési Megá||apodást cé|ja a fe|ek közötti

hosszú távú egyÜttműködés

kiaIakítása annak,érdekében, hogy az EgyÜttműködési MegálIapodást a|áírő
szervezetekben a TAMoP 2'5'3'AI3/ lcé|kitűzéseiés támogatható tevékenységei az
eddigiekné| hatékonyabban va|ósu|janak meg.

2, Az Egytittműködési Megá||apodás tartaIma kiterjed a következőkre:
. A megvá|tozott munkaképességű cé|csoport rendszeres tájékoztatása a két
szervezet á|taI nyújtott Iehekíségekrő|,
3. Az együttműködés során a HVDSZ2000 vá||a|ja, hogy:
. A HVDSZ2ooo tagjai számára információk továbbítása a Szimbiózis A|apítvány
szolgá ltatásiró|.
. A HVDsz2ooo tájékoztatja munkáltatói partnereit a Szimbiózis A|apítvány
tevékenységeirő| és szoIgá|tatásairó|.

4, Az egyÜttműködés során a Szimbiózis a Harmonikus Együtt-|étért A|apítvány

válla|ja, hogy:
. Az eEyÜttműködés egyik cé|ja, hogy a TF programban regisztrá|t sérÜ|t vagy
egészségkárosodott á||áskeresők az egyéni szÜkségIeteiknek megfeIe|ő,
szemé|yre sző|ő segítségme||ett a nyí|t munkaerő-piacon sikeresen
elhelyezked hessenek.
. Tájékoztatást nyújt a TF szo|gá|tatássa| kapcso|atba kerulő
egészségkárosodott szemé|yek részérea HVDSZ2000 szo|gá|tatásiról és a
szervezeti tagság e|őnyeirő|.
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Részt Vesz információs nap szervezésében,a HVDSZ2000 tagjai, va|amint

egyéb érdek|ődő egészségkárosodott szemé|yek részéreKazincbarcika

térségében.

HYDSZ2OOO-eI az egészségkárosodott személyek nyí|t
munkaerő-piaci eIhe|yezése érdekében'
információt nyújt, a HVDSZ2OoO munká|tatói partnerei részérea Támogatott
FoglaIkoztatás szolgá|tatás á|taI kíná|t lehetőségekrő|.

rgyutlműködik

a

EgyÜttműködési Megá|lapodás keretében a következő konkrét
vá||a|ásokat teszik 2015' március 31-ig
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.
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Fe|ek

az

Információs nap szervezése 2014 harmadik negyedévében Kazincbarcikán,
fe|e|ős. mindkét szervezet
Határidő:2oL4' október 28.
munká|tatói partnerek részéretájékoztatás
ál|ó
HVDSZ 2O00-e| kapcso|atban
Fog|aIkoztatás Szo|gáltatásró|,
Támogatott
Alapítvány
nyújtása a Szimbiózis
szervezet
mindkét
fe|elős:
Határidő: fo|yamatos
információnyújtás,
részre
á||áskeresők
munkaképességű
Megvá|tozott
támogatása.
elhelyezkedés
munkaerő-piaci
a
nyí|t
va|amint
fe|e|ős mindkét szervezet.
Határidő: folyamatos

5.A további konkrét feIadatokról a szervezetek munkatársai - határidőket

és

fe|e|őseket is rögzítő, évente megújuló munkatervet készítenek'

6. Je|en EgyÜttműködési

Megá||apodás

a tÁuoP2.5.3.A13lt-zo73.o043

pá|yázat

keretében szÜ|etett.

7. A fe|ek a Megállapodást áto|vasták, és közös érte|mezés után, mint akaratukkal és
el ha n gzott nyi |atkozata i kka I m nden ben egy ezőt a |á írtá k.
i

Azegyüttműködésbenrésztvevő AzegyÜttműködésbenrésztvevő
szervezet

szervezet
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