ii,'

! ir'

EGYÜTTM ű röoÉsr

M

EGÁLLAPoDÁS

Ame|y létrejött

Egyrészről Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezte 2ooo
Postacím: II4I Budapest Cinkotai ut gl/a
Székhe|y: 1141 Budapest Cinkotat űt97la
Telefon, +36-I/222-8959, +36-I/273-1524 . Fax: +36-I/2228959, email : hvdsz2000@mailbox.hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám):11162
Adószám : LB77 27 oB-2-42
Aláírásra jogosu|t képvise|ője: Szabó istvánné
A||andó kapcso|attartó: Busák Tamás, te|,:7ol 442-4406

Másrészrő| Baptista Szeretetszo!9á!at Adományozási
Központ

és Szociális

Segítő

Postacím: 4029 Debrecen Eötvös utca 67.
Székhe|y: 4400 Nyíregyháza vay Áaám krt' 4-6. IlLI3/B,
Telefon, fax: 06-30-510-9650
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám): Sz-CoL/o24O9-28/2013
Adószám: 18509951 -2-I5
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Nagy Tünde
A||andó kapcso|attartó: Szatmári Aroádné

között,

mint Együttműködő Partnerek, az aIu|írott napon az a|ábbi feltételek mellett:

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

hosszú távú együttműködés

kiaIakítása annak ,érdekében,hogy az Egyuttműködési Megá||apodást a|áíró
szervezetekben a TAMOP 2,5.3'^L3/1cé|kitűzései és támogatható tevékenységei az
eddigiekné| hatékonyabban valósu|janak meg.

2. AzEgyÜttműködési Megá||apodás tarta|ma kiteryed a következőkre:
A megvá|tozott munkaképességű cé|csoport
rendszeres tájékoztatása a két szervezet á|taI nyúitott |ehetőségekrő|.
3.
Az együttműködés során a HVDSZ2000
válla|ia, hogy:

r A

.HVDSZ2000 tagjai számára információk továbbítása a Baptista
SzeretetszoIgá|at Adományozási és Szociá|is Segítő Központ

.

.

szoIgá |tatása iról.

A HVDSZ2000 tájékoztatja munká|tatói
partnereit a Baptista Szeretetszo!gálat Adományozási és Szociá|is
Segítő Központ szoIgá |tatásai ró|.

4, Az együttműködés során a Baptista Szeretetszo|gálat Adományozási és
Szociális Segítő Központ

vá||a|ja, hogy:

Tájékoztatást

nyújt a

szo|gáltatássaI

kapcsoIatba kerü|ő egészségkárosodott szemé|yek részérea HVDSZ2O00
szo|gá|tatásiró| és a szervezeti tagság e|őnyeirő|.

lt

Részt VesZ csa|ádi és információs nap
tagjai, va|amint egyéb érdeklődő

szervezésében, a
e

5' A

HVDSZ2OOO

gészségká rosodott szemé |ye k részérerrryirá gyhaza
térsé9én"en.

Fe|ek

az

EgyÜttműködési Megá||apodás keretében a következő
konkrét

vá||a|ásokat teszik 2o15. március 31-io

HVDSZ 2000-el kapcso|atban

á||ó
munká|tatói partnerek részéretájékoztatás nyújtása a Baptista
Szeretetszo|gá|at Adományozási és szociá!ís, óegitá Ítizpont
szolgá|tatásairó!,

.

Határidő:fo|yamatos
fe|e|ős: mindkét szervezet
Adomány ozási és Szociális '3jl?.u Központ "=""*H$í:P":nt

munkaképességű sz.emélyek részre infoimációnyújtást, végez
u- úVőszzooo
kszervezet szoI gá |tatása iró|.
Határidő: fo|yamatos
fe|elős mindkét szervezet.
sza

5.A további konkrét feIadatokró| a szervezetek munkatársai
fe|e|őseket is rögzítő, évente megú3uló munkatervet készítener.

-

határidőket és

6. Je|en EgyÜttműködési Megá|lapodás a rÁuopz.5.3.A13/1-2o13-oo43
keretében szü|etett

páIyázat

7. A fe|ek a Megá||apod9st átolvasták, és közös érte|mezés
után, mint akaratukka| és
eIhangzott nyiIatkozataikkaI mindenben egyezőt a|áírták.

résztvevő
szervezet

Az egyÜttműködésben

kiv nsl

Ba ptista SzeretetszoI gá at
Adományozási és Szociá|is
Segítő Központ
|
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Az együttműködésben résztvevő
szervezet
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