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He|yiipari és Városga zdasági Do|gozók
Szakszervezete 2000,
továbbiakban HVDSZ 2000
Postacím: II4I, Budapest, Cinkotai ,jt97/a'
Székhe|y: II4L' Budapest, Cinkotai út 97la,
Telefon, fax, e-mail: L222 8959, hvdsz2000@mailbox.hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedély szám): LIt62
Adószám : tBI727 08-2-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Kirá|y András

Az együttműködési megá||apodás a HVDSz 2ooo, Észak-Magyarországi Régiójára
vonatkozik, ame|y a mai napon az alábbi fe|téte|ek szerint jött |étre a partner
szervezettel.

Régió neve: HVDSZ 2ooo' Észak-Magyarországi Régió
Iroda címe: 3100. Sa|9ótarján, Mártírok u. 1'
Régióvezető: Szabó Márta Kata|in
Régióvezető te|efonszá ma : 36-70-3399391
Régióvezető e-mai| címe: hvdsz2OO0@starjan.hu
A||andó kapcsolattartó: Szabó Márta Kata|in

Szervezet neve:

1.

Nyitott Könyv o|vasókör EgyesÜ|et
Postacím: 3100 Sa|gótarján, Munkásotthon tér 1.
Székhe|y: 3100 Sa|gótarján, Munkásotthon tér 1'
Telefon, fax, e-mail : 06/32/7 39044,
padar.olga @gmail.com ; nykoe.st@9mai l.com
Bírósági bejegyzési szám (működési engedély
szám) : Pk. 60 }0 1/2004 / 6
Adószám : 1864134I-I-12
A|áírásra jogosu|t képviselője: Pádár Lász|óné
Áltandó kapcsoIattartó Pádár Lász|óné

Együttműködési Megá||apodás cé|ja a fe|ek közötti hosszú távu
egyuttműkodés kialakítása annak érdekében, hogy az EgyÜttműködési
Me9á||apodást a|áíró szervezetekben a TAMoP 2.5.3.A-13ltcé|kitűzései és

Az

támogatható tevékenységei az eddigiekné| hatékonyabban va|ósu|janak meg.

t!

2'

Az EgyÜttműködési Megá||apodás tarta|ma kiterjed a következőkre:

.
.

közös programok, rendezvények szervezése,
számító9épes képzésektisztségvise|ők és ta9ok számára

3.

Az együttműködés során a Nyitott Könyv o|vasókör Egyesü|et válla|ja, hogy
progiamjairó| tájékoztatást ad a HVDSz 2o0o Eszak-Magyarországi. Régió
vezátő;ének, igény szerint közös programokat szervez, va|amint részt vesz
másik szervezet rendezvényein és tagsága körében propagá|ja azokat'
Az eIektron kus írástudás fej lesztése érdekében tanfolya mokat szerv ez,
/ E|ektronikus levelezés, fotók keze|ése, e|ektronikus Ügyfé|kapu, szerkesztés,
Facebook keze|ése./
i

4. Az egyÜttműködésben résztvevő HVDSZ 2000 Eszak-Magyarországi Régiója

vá||aTia, hogy programjairól tájékoztatást ad a Nyitott Könyv o|vasókör
EgyesÜ|et vezetőjének, igény szerint közös programokat szervez, va|amint
rászt vesz a másit< szervezet rendezvényein és tagsága körében propagá|ja
azokat,

Az eIektroni kus írástudás fej lesztése érdekébenszervezett ta nfo|ya mokat
népszerűsítitagsága körében, és részvevőket szervez, növe|ve a szakszervezeti tagok képzettségét'
5.

A Partnerségi Együttműködési Megá||apodás keretében a két szervezet a
következő konkrét vá||a|ást teszi
:

2015. február hónapban az e|ektronikus írástudás fejIesztése érdekében
HVDSZ 2000 Északszerveznek.

Ma gya rország

i Rég iójá

na

k tagsá ga részéreta nfo|ya mot

Fe|e|ősök: Pádár o|ga egyesü|et vezető,
Szabó Márta KataIin régióvezető

6. A további konkrét fe|adatokró| a szervezetek vezetői határidőket
fele|őseket is rögzítő évente megújuló munkatervet készítenek.

7'

és

Je|en Partnerségi EgyÜttműködési Megá||apodás a rÁuopz.5.3'A13/1-20130Oa3 pá|yázat keretében született.
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B.

A fe|ek a megá||apodást áto|vasták, és közös
akaratukka| mindenben egyezőt írták a|á'

Az együttműködésben résztvevő
szervezet

Az együttműködésben résztvevő
szervezet

HVDSZ

érte|mezés után, mint

Nyitott Könyv oIvasókör Egyesü|et
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