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SzAKSzERVEZETE 2OOO,
továbbiakban HVDSZ 2ooo
Postacím : II4L Budapest, Cinkotai ,jt 97 /a'
Székhely: 1141 Budapest, Cirtkotai út97la'

Telefon/fax: +36 (f) 222-8959,
E-maiI cím : hvdsz2CICIO@]mai1box.hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedély szám):
Adószám : IBI7 27 oB-2-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Kirá|y András, Elnök
Régió neve: HVDSZ 2O0O Észak-a|fö|di Régió
Iroda címe: 4025 Debrecen, Szalkay utca 4.
Régióvezető: Tóth Dezső
Réqióvezető e.maiI címe: toth.dezso@hvdsz2000.eu
Áttánoó kapcso|attartó (név, e|érhetőség): Tóth Dezső, mobiI
száma: 06 (70) 442-4404
Másrészrő|

Lépéselőny Közhasznú Egyesület

Postacím: 4026 Debrecen, Csap utca 36'
Székhe|y: 4026 Debrecen, Csap utca 36.
Telefon: 06 (52) 32L-666
E-mail : foglalkoztatasi kozpont@gmail. com
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szárn): 2578
Adószám: 18565133-1-09
Aláírásra jogosu|t: Huri Beáta, E|nök
Áttanoó kapCso|attartó (név, elérhetőség): I|yés-SzÜcs Nóra, 06
(20) 383-0277
között,

mint EgYüttműködő Partner, az alu|írott napon az a|ábbi feltéte|ek me||ett:

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

hosszú távÚ egyÜttműkodés

kiaIakítása annak érdekében,hogy az Együttműködési Me9ál|apodást a|áíró
szervezetekben a tÁuop-2.5'3'A-13 /L-2ol3-oo43 cé|kitűzéseiés támogatható

tevékenysé gei az eddigiekné| hatékonyabban valósu|janak meg'

2'

AzEgyúttműködési Megál|apodás tartaIma kiterjed a következőkre:

.

közös

programok, rendezvények szervezése;

a tartós munkané|kÜ|i, hátrányos he|yzetben |évő szemé|yek nyílt munkaerőpiacon való eIhelyezkedési esélyeinek (tranzitálásának) javítása
tanácsadássa|, kü|önfé|e képzésekke|, szakmai és informatikai fejlesztésekke|,
valamint egyes humánszolgáltatásokka|;
az ehhez szükséges megfele|ő tájékoztatáson a|apu|ó információs környezet
megteremtése, a cé|csoport felkutatása, azonosítása, tájékoztatása,
bevonása, vaIamint a visszacsatolások magas szintű értéke|éseés az
utókövetés hatékony megvalósítása érdekében'
? Az együttműködés során a Lépése|őny EgyesÜ|et vá|la|ja, hogy:

o A partneri viszonyban a szokásos egyÜttműködést a|akítja ki, ezen
tú|menően:
o szakmai tevékenységérő|rész|etes tájékoztatást nyújt a Partner szervezet
számára, az 5' pontban rész|etezetteknek megfe|e|ően,
. hozzáférhetővé teszi a szo|gá|tatás népszerűsítését cé|ző tájékoztató
anyagait.

4' Az egyÜttműködésben résztvevő HVDSZ 2000 Észak-a|fö|di régió vá|la|ja, hogy:

o A partneri viszonyban a szokásos egyÜttműködést aIakítja ki, ezen
tú|menően:
. megteremti a hatékony és eredményes egyÜttműködéshez e|engedhetet|enÜ|
szükséges információs környezetet,
. szakmai tevékenységérő|részletes tájékoztatást nyújt a Lépéselőny Egyesület
számára az 5' pontban rész|etezetteknek megfe|e|ően,
. részt VesZ a Lépése|őny Egyesü|et áttaI szervezett kü|önfé|e szakmai
rendezvényeken, Munkáltatói Fórumokon, szakmai műhelyeken
kozókon/rendezvényeken.

és egyéb

ta|ál

5. Az Együttműködési Megá|lapodás keretében következő
2015. június 30-ig:

. A
.

6' A

konkrét vá||alásokat teszik

a szokásos

és-.e|fogadott kapcsolattartási módokon (szemé|yközi,
Ievé|, teIefon, e-mai|) informá|ják egymást, tájékoztatást nyújtanak
egymásnak a je|en egyÜttműködésben vá||altakban.
A Fe|ek le9a|ább heti 1aIkaIommaI a szokásos és e|fogadott kapcsolattartási
módokon konzultálnak a projekt megva|ósítását érintő kérdésekről,
vál|a|ásokró|. Egyéb kÜ|önIeges esetben ez az intenzitás gyakoribb lehet.
Fe|ek

további konkrét fe|adatokról

a

szervezetek munkatársai

fe|e|őseket is rögzítő, évente megúju|ó munkatervet készítenek.

-

határidőket és

7. Je|en Egyrjttműködési Megá||apodás a TÁtqop-z.5'3.A-13/1-2ol3-oo43 pá|yázat
keretében szÜ|etett

B. A fe|ek a Megál|apodást áto|vasták, és közös érte|mezés után, mint akaratukka| és
e|hangzott nyi|atkozataikkaI mindenben egyezőt aláírták'

Az egyÜttműködésben résztvevő
szervezet

Az együttműködésben résztvevő
szervezet

HVDSZ 2000
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