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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismertetése
A Képviselő-testület 2013. januáľ |4-én tárgyalta a Kormány 1649l201f. (XII.19.) számú Koľ-
máĺyhatározatźi, melyben a Budapest-Józsefuáľos, Magđolna negyed Progľam III' (a to-

vábbiakban: MNPII| projekt 3.819.572.953.- Ft támogatásban részęsült. A Képviselő-testület a

2l20I3, (I.14.) száműhatátozatttban elfogađta a Kormányhatározat a|apján kidolgozott Támogatási
Szerződést és annak mellékleteit. A Képviselő-testtilet a 65l20t3. (II.27.) számú hatfuozata Il.
pontja aIapján elfogadott a ,,Magdolna Negyed Projekt III. megvalósításában résztvevő szervezetek
együttmfüödési ľendszere,,, amelyet a Képviselő-testület a18912013. (v,22.)hatźnozatźwal módosí-
tőtt, aBuđapest Fővaros VIII. keľület Jőzsefvárosí Polgĺáľmesteri HivatalHumánszo|gáItatásíIJgy-
osztá|ýprojektmegvalósítĺĺsért felelős szewezetként jelĺilte ki az a|ábbi projektek vonatkozásában:

T3l1 ,,FÜGE'' szęnvedélybetegség és biĺnmegelőzésí pľevenciós foglalkozások difüoknak, pedagó-
gusoknak és szülőknek és T4l1 Közterületi áľtalomcsökkentő szolgáltatások. A tźlrgybaĺ20|4. au-

gusztus I4-én indított beszeľzési eljárás eľedménýelenségéről és az eljźtrás ismételt megindításĺíról
a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |I04l20I4. (K'10.) sz.határozatában dtĺntött.

Ajánlattevő fę|adata a ,,T4l1Kĺjzteriileti áľtalomcsĺjkkentő szo|gźitatźĺsok'' projekt teljes lebonyolí-
tása, azaz a Magdolna-negyedberltartőzkođó kábítószerfiĺggők és veszélyeztetett csopoľtok tagsai
számáranyújtott ellátás, melynek célja, hogy aziĺtézményekkelkapcsolatot keľeső és a|źÍenciában
maradó szenvedélybetegek (egyiittes teljes kertiletilétszźlmźú a szakértők kb. 2000-2500 főľe becsü-
lik, amely a lakosság 2-3%-a) ęI|átásaasszeľtív utcai megkeresĺĺ munkáva|. Az asszertív utcai meg-

kereső munka: egy-egy meghatáĺozott, jól körĹilírt célcsoport intenziv gondozása, a célcsopoľt tag-
j aival folýatott heti többszöri konzultációkkal.

A projekt célja: a megkeľeső tevékenységgel sorstrĺrs segítők, illetve kcĺzösségi véleményfoľmálók
bevonása a gondozásba, valamint a szociális- egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők szálmá.

nak nĺjvelése, az igénybevétel gyakoľiságźnak növelése, mas szolgáltatásokba történő továbbutalá-
suk lehetőségének megteremtése (hepatitisz C fertőzés kezelése, drogambulancią absztinencia-
orientált kezelések)'

Feltétel, hogy Ajanlattevő legalább két fo, felsőfokú végzettségll szociális munkással biztosítsa a
szo\gá|tatást, oly módon, hogy egyszeÍTe a 2 fo szocićtlis munkás hetente cĺsszesen 20 őrátban asszer-

tív utcai megkereső munkát végez a Magdolna-negyedben' Ajánlattevőnęk a heti szolgáltatásnyúj-
tás során igazodruakell a célcsoport elérhetőségéhez.Egy őra60 percet jelent.

Ajánlattételľe felkéľt szeľvezetek:
Az aján|attételre felkéľt szervezetekkívá|asztásának szempontjai ktjzött szerepelt a kiírlísnak megfele-

|ő szakmaítapaszta|at, szakmaimúlt és hogy szolgáltatásuk Budapesten elérhető legyen.



Emberbaľát Alapítvĺíny I 105 Budapest Csęrkesz utca7-9.
Fiatalokat, Egészséget, Családot
Segítő Kcjzhasznú Esyesiilet 1091 Budapest Ullői út I07. fszt.lilI;

KAPOCS Ifi úsági onsegítő
Szolgálat Alapítvánv LI46 Budapest Zĺchy M. u. 14.

Megálló Csopoľt Alapítvĺány
Szenvedélybetęeekért 1084 Budapest lőzsefutca 49.

S'o.S' Egyesiilet a Szenvedély.
betegekért 1122 Budapest Hajnőczy Józsęf u. 11

TźĄékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az ajánLattételi felhívásban meghatźrozott hataľidőig egy
ajiínlattevő, a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyestilét nyujtott be ajĺn|antQ.
yámt melléklet). Hiánypótlĺĺsra keľült sor, melynek indoka a szakembęrektől él'l,,ĺĺt szakmai gya-
korlat ľészletesebb megjelölése, illetve az oné|etrajzok a|áírása. A hianypótlási felhívĺísban ľogfu-
taknak Ajánlattevő az e|őirt hatáľidőig eleget tett.
A Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület ajźnLata nettó 2.900,- Ft lőta, osz-
szesen: nettő I.740.000,- Ft (600 őra) 20|5. május 30-ig, és amennyiben a projekt meghosszabbodik
2015. augusztus 30-ig, abban az esetben cĺsszesen: 3.248.000,- Ft. (1120 őra). Az ajanlatok bírá|ata
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerinti elv alapján töľtént'

il. A beteľjesztés indoka
Az elfogadott MNPIII projekt pľogramja a|apján nettő 3.27 5.085,- Ft összegben szükség es a T4lI
,,Közterületi ártalomcsökkentő s",o|gáitatások'' pľojekt végrehajtását végző szewezet kiválasĺása,
melyre tekintettel aJőzsefvérosi onkormányzatKozbeszerzési és Beszeľzési SzabéiyzatlX. Része
szeľinti Kbt. éľtékhatćlrte|nem érő beszerzési eljarás került lefolytatásľa. ASzabá|yzat20,I.ponda
a|apján a közbeszeĺzési értékhatárt e| nem éľő álrubeszerzésről, építési ben:hazášról, szolgältatás
megrendeléséről dönteni legalább ot ajánlat bekéľésével lehet.

A közbeszerzési éľtékhatĺíľt ei nem étő bęszerzési eljárás aján|attéte|i fęlhívása (előterjesztés 1.
számĹl melléklete) 2015. fębruár 6-án az aján7attételre felkéľt szewezętek felé elektronikus úton
megküldésre keľtilt, valamint av,łww jozsefuaľos.hu honlapon is megjelent . Az aján|attételi határidő
2015. februáľ 16. 12.00 óľa volt, melyre egy Ąĺĺnlattevő tett ajźnLatot. Mindezek a|apján abizattság
döntése szfüséges aze|járás eredményéľe és a nyeľtes aján|atteví5re vonatkozóan.

ilI. A dtintés célja, pénzügyi hatása
Döntés a ,,T4l| KöZterületi łáľtalomcs<ikkentő szo|gá'Itatźsok'' elnevezésű pĺojekt lebonyolításéłloz
szakmai feladatok e|látása,, tárgyűkozbeszerzési éľtékhatáľt el nem érł3bęszerzési eliłínĺs eľedmé-
nyéľől és a nyeľtes ajĺánlattevőről.
Nyeľtes ajánlattevő a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület, elfogadott ajrín-
|ati n nettő 2.900Ft/őra, összesen: nettő |'740.000,- Ft (600 őra) 2015. május 30-ig, és amennyib"n
a projekt meghosszabbodik z0I5. augusztus 30-ig abban az esetben összesen nettó: 3.248.000.- Ft.
(1120 órĐ.
Fedezete az MNP III Támogatási szerzőďés a|apjźn, a ,,T4 Szociális programok'' költségeken bę1iil
a ,,Kcizterületi iírtalomcsökkentő szo|gźitatźls, sz-lpewiziő, intenzív családsegít ő szo|gźitatások''.

IV. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testtilet és Szervei Szeruezeti és MfüödésiSzabá|yzatfuő| sző|(l3612014. (XI.06.) ĺin-
kormányzati ľendelet 7. melléklet l'1. pont 1.1.3. alpontja szerint Városgazdálkodási és Pénzügyi
BizoÍ1ság dtjnt közbęszeruési ügyekben az e|járás megindításĺáról, erędmény megállapításĺáľól, be-
szerzésiĹigyekbenazercdménymegáI|apításarőÍ.

Javasolomazalábbíhatarczati javaslatelfogadását.



Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az MNP III. ,,T4lI Kĺjzterületi ártalomcscjkkentő szol-
gáltatások elnevezésű projekt lebonyolításźůloz szakmai feladatok e||źtásď, tźrgý közbeszerzési
érték'határt' el nem érőbęszerzési eljĺáľasban úgy dönt, hogy

1. Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kĺizhasznú Egyesület (székhely: Üľoi ĺt IO7. fszt./II.,
ađőszźm: |825432I-I-43) ajőłiattevő ajĺĺnlata érvényes, alkalmas a szerzodés teliesítésére és
nem á1l kizarő ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Hatétriďő : 20 I 5 . mláľcius 2.

2, A beszerzési e|játás eľedményes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatánđíĺ: 20t 5 . máľcius 2.

3. A beszeruési eljárás nyeľtese a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület
(székhely: Ülloĺ.ĺrt |07. fszt.lIlI,, ađőszámu. fazsąsżl-l-43), amely a legalacsonyabb tisszegű
érvényes aján|atot adta, ajánlata az ajźn|atkéľő ľendelkezésére á||ő feđęzeten belül van, alkalmás
a szęrzőđés teljesítésére. Elfogadott aján|ati ára 2.9OO,- Ft + 0,- Ft ÁFA/óra, összesen nettó
1.740.000,- Ft (600 őra) 2015' május 30-ig' amennyiben a projekt meghosszabbodik 2015. au-
gusztus 30-ig, akkoľ a2015. május 30. - 2015. augusztus 30. közötti időszabanettó l.508.000.-
Ft (520 óra), ebben az esetben ĺisszesen: nettő 3.248.000,- Ft' (1120 óra).

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő: 2015. maľcius 2.

4. Ahatánozat 3. pontja alapján felkéri a polgáľmesteľt a megbízási szeľzőđés a|áirására.

Felelős : polgrírmester
Hatáĺiđo''2O i 5. mĺĺrcius 2.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszo|gáttatási,ŕjgyosná|y Humánkapcsolati
Iľoda
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javaslata a kozzététę|módjĺíľa: honlapon

Budapest, 2015. február 25. ,,l.s,* ĺ'ĺł^1,uą
dľ. Boisza Kľisztinb

ngyosná|yvezető
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(becstill éľtek nettö 3 275 085,- Ft) ,łi}ĺ5

l}uđapest F,őváľos Vil'I. keľĺĺlst iľózstÍVdľosĺ Örlkoľĺllĺ.1ĺrył{ĺl közbęszeľzési óľtékĺrłrtńľt cl tlł:rrr úľi!
beszeľzési eljárást hirdet męg. anrelyben ąjł{nlattevťlkćllt fi,łIkćri ť)ĺĺ, ill*tve aa CIn á|ĺĺl kepvisęlt
szelvezeÍet:

t. Á.z ajánlaÚkĺĺr.ő neve, cĺnre;
l}udapeśt Főváľos VItI. ke rii|cĺ .tizscfvńrosi on'lĺoltnĺĺĺryĺĺtt
cínr: 10B2 BudapesÍ, Baross u.63-67.

Ž. Az ajántaĺkérő ner,ében e|jáľó $ÍrľYczct rtcveo szćkltotyc, ĺclefĺlnsz/.tnrlti c.lllai| łíllte :
l}udapest Főváľos VIII, keľii leĺ, JózsclVáľosĺ ĺJol gťrnnesteľi tĺ{ivaĺłl l
cím: 1082 Buclapest, Baľoss u. 63-67'
T'el: 06.1-459- 2193
Iĺ.mail : bojszak(QjozselVaľos'hu

3. Á'z aj:ĺlllafkéľő áltĺll ä sícĽłŕĺdósh*z rcnďcll clncvczśs:
Megbízasi szsťžodós kuętébglr a K'M0P.5.l.llIJ.l2-k-20l2-0001 flronosĺtÓ számťl, ,,},łuĺ1tpest..
Józsefuáĺ:os, Magclolna Ncgyed PľogľaIt lll,,' ,.T4ll Kiizteriiloii ĺłĺtalolllcĺ;ökkentii szüIgťtltĺitŕlsok}.
pĺtrjokt lebonyolításá]roz asszert.ív utcai ľncgkeľesĹi nluĺ'ka szclĹgńlĺat{isĺ Íbln<latok elliitńsa.

4. Áján|attevő felaĺ|atai ľósz|etes$n:
Ąánlattcv(i Ícladata a ,,T4lĺ l(öztoľĺiĺeti árÍa|oncstjkkeilÍ{i sxtllgáltaĺásĺrk'. pl.ojĺ:kt Íeljes lel,lonyolíttĺsĺr,
azaz. Magclolna-negysĺlben taľtĺĺzkoĺlo kábítószeľlĘgiik ćs veš*élyoł.tełeĺi ĺlłopoľtĺlk rĺrgjĺi szćirnłiľĺ
ttyťljtott ellátás, melynck cĺś|ia, llogy az intézĺnényckkcl kłrpcsolatot kercs(! ,ót n lliĺĺilrciŕibłrlt tltĺtľgĺló
*eenvedélybete gek ellłitása as szeľtív utcai ntegkelcső ln un káva l.
Nz asszer'tÍv utcai nregkeľeső munka: eły,egy nleghatáĺ:ozatĺ, jól ktiľůi|íľi cllcsoport iľtcnĺív
goĺtđozása,acé1csoporttagjaivalľ.olyĺatoľ.hetittĺbbszöľikoilŹĺiltácilkk{tĺ.

A pľojekt céĘal a nt,egkeľesri tevékenységgel s<lľstál's scgĺĺők, illęrve k(jzq$sćgĺ vilr:rnóllyĺ'.crľĺnťrllk
bcvonása a golldozásba, valanlill{ a szociá|is- egészségtigyi secllgáltatás<lkaĺ jgérrybe vcviĺk .szánilnak
nor,elésc, az igénybcvétel gyakoľiságának növelésc, niĺs .s'nĹgáltätń$ókbä-iöňćno tovĺibbutalásuk
lelretősógének rnegteľomtésc (llepaĺitisż C:ĺlertö*éŠ. k$ĺ,ęlłĺĺĺs, tlrogamlrularrcĺa, absztinencią<lrictt(ált
kezelések)'

Ąánlattevő legalább két fÓ, fi:lsőbkťr vigzettségíi sľĺlcĺńlis łnunká'.ssal birtĺlsítsa a szolg{riÍntást' oly
nróđon, hogy cgyszclľe a 2 íti szocíális lllunkás ĘeÍcnte ĺisszęsen f0 iľábaĺr asszeľlív tl|'cĺti tlregkcľc.ĺő
munkát ýégcz a Magdolna-rregyedbcn. Ąŕrlllaltevolrek a hcti szoJgáltatásnyújtás]sĺlľtin ĺgaeoĺ|rrin kcll ĺ
célcsopor1clćľhetĺlségéhez'. l3gy óľa 60 peľcet jelent

Ajánlatkéľő felllír,ja łz ljánlłttevők ĺigye|emét aľľa, hĺlgy aján|ątulĺl1ĺl'r |ĺiĺtc|osek c$ĺIÍolni
t{jékoztató jôIÍeggel a hctĺ .iĺĺő|roosĺt:1s tęlłczett it|őpontjłit a telj,iśítń* id{ĺtaľtama *IĺltÍ hĺĺna1loĺ<
szeľĺntĺ bontĺĺsban. . 

'

A nyeľtes ajánlattevő a heti fe laclatellátás konkéť idiĺszakait a megvnlósítŕrst' ľncge|t5zĺicn, lcgkćsŕibb a
ĺáľgyhét.llĺegkezĺlése előtt 48 Tr*val íltsban (eĺeľĺr.olrĺľus l*r,éňen) ĺłotetęs iřozeirr'i. ŕeĺ a pi:ojokt
szakmai koorc|illátcrľával'

Á, teljesítés teruezeĺĺ kezdőícliĺpĺ:ntja 20l5. februáľ 27. ., abefejezési haľáľiclŐ a millclęllkoľ hatályos
T.áĺnogaľási szerződĺ9s szeľinĺi ľlzikaí z,árás idlpontja (ielenĺeg 2015. május 30', a'lälnogarási



Szeľzödés lrosszabbítása esetén végteljesíĺési iĺ|ő1lont. atltot)ratikusan ltl<!ĺĺosul az ri.i íiz,ikai ziil.ĺi'^
időpontjáľa, váľIratóan 20l5' augusztus 30.)' Á teljcsítćs iĺlijtaľĺalna alatÍ ajĺill|at,tcviillck
20l5. május 30-izárásesętén összesen ó00 óľábnn,
2015. augusztus 30-i zárás esetén összesclr I l20 óľtiban
keII a szolgáltatást biztosítani.

Ajánlattevő feladatellátása soľán az ajáulattétcli ĺtlllívĺis ó. polrtia szcľillti tolicsÍĺl"^i trc|ycn ĺ.c|kclesi a
nyÍltszíni &ogszcénákra |ehetŕĺséget rryrijtó közlcriileĺckcĺ, lakĺiépületekct, ĺligaĺ|allĺrkat rls ka;rcsolalot
teľent a kábítószeľ.fogyasztókka| és a veszélyeztcĺętt csoportĺlk tagjaĺvĺll' A nlcgkcľcső lllullka s<rľł'll:
áĺtalorncsökkelrtćssel és a kezelés, gonĺĺozás lchctőségcir,c| kapcsĺrlattls itl|řlrllliĺciĺikĺlĺ llyti j| łl
klienseloek, valanrint cgyćui és/vagy csol)ol'los cse|rrczę|ĺlsĺ. gondoztisĺ vćgc:z' 

,lbvćkcnysćgc 
silľĺrn

szoros szakmai kapcsolatot taŕ a keliilcti egćszségĺigyi- és szociális :,-zĺrlgáltaĺĺ5ívltl
(chogarrrbulanciákkal, nappali-, közĺĺsségi- és VägY ĺrlacsonykĺiszĺitlii ct|łitiisĺ nyťrlĺĺ5 |rclyi
szeľvezetekkel, stb') és Itlás, a feladätellíĺtáslralr ĺ!ľinĺetĺ inĺćznlónyekk'el. szeľvezctckkc|.
Ajánlattevó beszálnolási kötelezettségc kercĺ.éllcll har,i szaknlai bc:szĺittlolĺ1l' ĺis azok alap.jłill
összeťoglaló jelerrtćst készít, nrelyckhez ka1lcsotóĺltian clkćszíĺi az asszcľĺív ut'caĺ lllcgkclcsťj nlurrka
alapján felľajzolható kel.ĹiIeti ,'szcllvcdéIybeteg-cllátási Ĺóľkćpct'' (az a<|al'ĺrk ĺilľľisa a k.crtiIcli
ellátórenclszeľ adatszolgál tatása).
Az összefoglaló jelentések és a ',szell\,cĺ|élylrctcg-c|lrĺtĺisi tóľkćl)'.-ck clkćszíĺćsi |1x1i11|1|1:jc
(elektrollikus fomrátunrban) - kötbćľteľhes hat1rl.i <lők - :

20l5. május 30-i záľás esetólr összeÍbglaló.ie leIltós ćs szcltvcĺlélyllcĺcg-cl|ĺĺtírsi rćľkť}|): 20l.5.lltájus l 5'

20I5. augusztus 30-i złiľás csct.én összcfoglal<i jelcnĺćs ćs szcnvcdĺilybeĺeg-cllĺiĺási téľkć;l: 20l.5'
auguszlus 15.

Ajánlatkélo mcgbízásából a 1tľojcktet kőzveĺlclltil szakttlai koĺlľĺlinĺitor iľłillyíĺ.ia, akĺ ĺblyaulut<rsan
llyotllol) követi a szolgáltatás t'eljesítéséĺ', illetvc * sziikség escĺĺill *' szĺrkInaĺ kot)7,ultílciót l)yt'jĺ
ajárrlattevő ľészéľe.
A szakmai nregvalósítás fulaĺlataillak rćszlctcit a ,l.ĺillrogatiisi 

szelzij<lĺis nrel|ćklctrlt kć;:ez(ĺ ',.l.cljcsAkcióteľĹileti .l.erv 
3/b kcitet.'-e talÍalllrazza.

Aján|atkéľiĺ folhívja az Ąánlattcvők ľigyclnlćt aľľa, hĺlgy ĺr.ián|łt'ukhĺlz |ĺiiĺtl|csc|ĺ csaĺĺlllri lrz
asszcrtív utcaí ncgkcľeső nrunkir szil|<Irrlri pr.łlglanliiĺnnk |cíľásáĺ |e'ga|lĺllb J o|ĺ|ĺtl (3ĺ.lĺ}{}0
|<a ľaktc$ tclj cĺ|c|enl ben.

5. Aszerzőĺ|ésiĺ|iĺtłrľtrrnla,tcljesíĺé.sihaĺáľidíĺ:

I.ĺatálozotĺ időtaľĺanrťl, a Ĺeljesítés kcz,'ĺlŕi iclőplrlĺja 20I5. lbbľu:ĺľ 27. nap.ja, vćgo 20l5. ltlá.ius 30. vagy
20 I 5. augtlszĺus 30-i záľás esel.én 20l 5. augusztus 30'

6. AteljcsÍÍćshelyc:a.iózsefvĺilĺlsiMagclollla-Ilegycĺĺteľĺi|ete
Népszínház utca * I]aueI. Sálldoľ utca (.l'clckí ĺéľ) - Iriulnci ŕlĺ - IJaross tltca - Kálvĺiľia íóľ - I'}aloss uĺcĺł
. Koszoľťt uĺca - Mátyás téľ -'Nagy liuvalĺls utca ťtlta| haĺ'ĺirclt tcrĺilct

7, Ázĺti:ĺlrlĺrt|<ćlriĺ pénziigyĺc||cnszolgá|tatásának|bt{(rÍctc:

Á.iátllatkéľő 500 000 Fĺ. c|ĺĺlcgct bizĹtsít. Az e|őIeg igónylóse nelll kölelcz{ĺ. Az clijlcg az c|síĺ
lĺ:szszánllában sz1ttrrolanĺló e|. Á,lnennyibcn az elsij ľészszáIlrla ĺi.sszcge kisebb a ĺi:lr,ett eliĺlegnél, az
csctben az e|(\|eg a nlásodik ĺ!s hanllaclik rćszszĺinlábĺu is e|szánrolallc|ó.
Az elŕilcg ľeltĺlclkezésle lrocsáĺ'ásłillak ĺ,elĺóĺele eltĺ|cg-vissza|izetćsĺ bízĺosÍték rlyrljĺása a.jálllaĺkćľíĺ
részéľe a K[rt. l26.$ (6) a) pontja szcľillt. Az cl(ĺlcg visszaĺ'izctćsi biztĺlsíték haĺťrńttiĺle ĺőľtlnő
ľeuĺlelkezéslr bocsĺiĺásálól a Kbĺ. l26.$ (5) bckez..ĺlése alap.ián az ĺrjánlat'ĺcvŕlnek ajĺinlatńban
nyilaĺkozllia ke||.

\ i:ir,
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A s.zerz.ődés f,uralrszíl-ozása az [.)uľĺ5pai Szocitilis Álll1r és Mĺlgyal.oľsziig kÍiltsćgvcĺósc ĺill.r.ĺłsll illĺ1l
töl.téník utófinatrszílozással. Ájánlatkérő a sz-cľz,ődĺ3s alapján az illtala tcljcsiteĺĺ c||cnszo|gír|ta|ťĺsl -- ĺr
Inegbízási <líj összegét - a 

'.|3uda1resĺ-Jťlzscfvibtrs, 
MagĺJollla Ncgyctl l)ľĺ:lgľirtlr lIt.'' (łlz<llltlsiĺ.ĺ1 szťtlll:

KMOP-S.l .1.lB-|2-k-2012-000l) nregva|(lsítása ólrjckćbell nlcgktit'iitt. 'lällrogiltłisĺ sz,cl.z.oĺjćslrí:jI
száĺmaző forľás(ok) tel1réte kí vá nj a cl szá nlo l n i .

Ajánlattevö tárgylronapot követő hónap l5. na1ljáig a tcljcsíĺćsigaz,olĺłsok alap.jťrn IszŔnll:.l
benyújtására jogosult.
Ajánlatkéľő nevében az elóľe nreghaĺálozotĺ ĺbnlrá|ttlllrl ĺcljcsítrésiglzĺrlťlsokar. az ajílllla|.Ícv(ĺ sl|ĺal
elkészített összegző lapok és alrnak Illellékteteí alap.járr l}tlda1lost l;ŕĺvĺitrls VI|l. hi:ľíjict' Jĺ|zscĺVĺ!ľĺlsi
I)olgát.lnesteil Hivatal l{rrnránszolgálĺaĺásĺ Ügyosztá|y iigyosztályvczcĺiljc a tcz.{ľĺ hťlna1toĺ kiivctii
lrólrap 15. napjáig á1lída ki. A tc|jesĺtésigazolások a szítllrIa cĺválaszthatatlan lćszci. 

^teljesítésigazolás, a számla bcnyťrjtĺrsárrrłrk rcnĺljéĺ Ajĺirllaĺkćľłi Kó1lvisc|ó-tcsttilcltlnck b5ĺ20|3. (||.27.)
számú ltatálozatának ll. pontiában clľoga<|ĺlil. a ,.Magctollla Negycĺl l)ľdckt tl|. lllcgva|Ósítĺĺsłlll:lll
ľésztvevő szerv ezetek egyĺit'tln ii köclés i r.cllĺlszcI c'' sz-a bĺi lyozza.
Ajánlattevő a száIrrla kiá|lítását rlregclilzőcn kilclcs rllcgkiilĺlcní Ájánlatkćríĺ ľĺlszrllc a tílľgyhavi
l.eljesítés clátumaít, helyszílrcíĺ., az eléľt. cćlcsĺrpĺrľ| szłilnĺit bclntlĺ'atĺ5 tlsszcgz(ĺ la1rĺ>ĺ', vatillllinl. ĺrz-
tisszegzo lap mellékletekéIlÍ a szo|giilĺa{łist igénybc r,cvők anollílllitírsilt. bĺzĺtrsítĺl lirľp;a|lni aĺJa|.ĺlka|
l.artalmazó, valatrrint az cselrrótlyckct lögzí(rr ĺĺľlapok lniĺsolaĺá|, ćs szaklllai llcsz/llllo|ĺ''lÍ.
Ajánlattevő szálnláját a teĺjesítésigazolás(ok) kíál|ítłisĺ1ĺ k'ĺivc|ťĺen tillíĺhaĺja ki. A lrcllyúi{oĺ't szłlrlllIa
cllelléľtókóllek kiegyelllítése 3 0 llapos ĺŤzetés i haĺĺiľi clő nrcl|eÍt'
A ĺeljesítésigazolással igazo|| uĺ'olsĺ5 szátlr|a lrcnyujĺĺisának hatiiľiĺie.ic:2{)l5. nrtĺ.ius.l0' napja vagy
2015. augusztus 30-i zálás escĺ'éll 20l5'08.30'

Ajánlati áľ
Az aján|aú áľat foľinl.lran kell nregaĺlni' l.Ia az ajá n|ati áľ ł-zĺiInokka| lnegaĺlĺrl.ĺ ősszcge ćs a llct.ĺĺvcl lcíľt
összege közĺjtt eltérés van, akkĺlľ a betiivcl kiíľĺ összcgoĺ tckinti az Ajánlaĺkéľő ćrvćIlycsllck.
Az ajállIatban szrleplćĺ árnknak ĺjx áľllak kcll lellllie, vagyis az. A.jĺinlaĺ|cvők sclllnlilyelr tilľIn1lbatr ćs
selrrlnilyell lrivatkozással sellr tc]rctnck ralĺozĺi áIal ĺailłrlllrazĺĺ ąjĺilllaĺot'A nettó álakaĺ úgy kell ltlegadtrí, hogy azok taľĺallllazzanak nrin<ĺcn jáľu|ćkos k(illstigc|, Íiiggcĺ|cniil
azok fol lllájától ós ĺ:ol:.ásától.

Mindelr áľadatot úgy keĺl ltregadni, Ilogy a llcĺtó íll. nrclleĺ.ĺ a Íő(jsszcsíĺíjll cgyćľĺclnlíi Íill.lllĺillall
szeľepeljen az ÁFA %u.ban ĺ!s összegszcľĺĺcn, va|antill|' a blut't(l ĺiľ.
Az ajárrlati ámak taľtalIrraztria kell a ĺelicsítés iĺlrjtaľtallla alaĺĺĺ áľvált'ozĺĺsbĺ1l clcdĺ]ĺ kockí.rzal'ĺlt és
hasarot is.
Az ajánlaĺtcvők csak llragyal:ĺ.bľinĺban (I.tU|:l) tehctnck łrjĺilltaĺot ĺ!s a szcrziiĺtéskĺjtés valu(allclllc ís
csak cz lehet.

Az ajáItlati ánrak tar1alnrazlria kell lllindazokat a kölĺsógckct, alllclyek az ĺriánlat ĺŕllgyiillak
eľcclnrérryíbleIős mcgvalĺísíĺá'sĺihoz, ź|7, ajánla|i |.cltóĺelckben nigzítctt 

'blĺétc|ck 
lrelaľlásĺĺhĺrz

szĹiksógesck, így t<ibbek kŕizĺjtt milrĺloll illetĺikct, díjat, bĺiľleĺct, a hibĺik ki.iavításához sziikségos
költségekct is.
l\z ajánlaĺ csak barrki áĺutalásos ĺizrĺĺisí nxiĺĺclt ĺłlľ(a|lrtazhłlĺ, lllin<len cgyéll ĺizcĺési lllĺ'lĺt
clíbgłr<lhata( lan az Áján Iatkéľő szállláľa.
Az ajánlaĺok kidolgozásakoľ vegyók Íigye|cltrllc, hogy az ajłilllati ł1ľnak ĺc|jcs kiiľĺinck kell lcnnie'
vagyis lnagába kell |bgla|lli lllill<lcn ajírnlattev(ii kiÍizcĺćsi igényt.

Az Áján|attcvőnck az a.jírn|ati áľłrÍ ĺĺľaĺlíj foľnláb:tll (Iłt/óľa), vĺt|łtlllinÍ a szcľziĺĺtát Í:ĺľgyának
Íeljcs kłĺľĺi nlcgvalĺisításáľao a bcĘiezósi hrrtáľiĺlőľc l'ögzíĺctt ĺlíjkćrlt kc|l nlcgaĺ|rlirr, foľiilĺbłrn'
Iiz utóbbi Iteru lc|reÍ nlás összcg, nlint az óľaĺlíj ós a nlcgtĺll.Íanĺlĺĺ |ctjcs ĺiľłszánl (20l5. nlájus 30.
i záľás esctón összcscrr ó00 ĺiľao 20l5. ĺurguszĺus 30-i z,:ĺľás esctéll összcscn t l20 ĺiľ:t) {tzoľzŻlĺä.

ĺ}. Szcľz.ődóstbiztosítónlcllókkiifc|czeĺÍsĺ3gck:
Kĺ!'scclellnÍ k(jĺ.béľ: 5.000,- Fl/na1:.

iĺ;.
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ľIibás teljesítési kötbéľ: nettó megbízási <líj l%-a.
Meglríúsulási kötbéľ: nettó tnegbízási <líi 20%-a.

9. Annak meghatáľozása, hogy az ajánlattcviĺ tehct-ĺl tiibbv:iltoz:ltri ĺljĺĺlllllÍot;
Ajánlattevő lletn ielret többváltozatú ajárrlatot.

I0. Ánnak meghatáľozása, hogy az łjánlatícvő a bcszcl.zŕs teiľgyrĺnltlt tlt|,ľ ľć.szóľtl ĺtl|rcĺ-t:
ajánlatot;

Ájánlatkér.ő tálgyibeszel.zésieljáľás vonatkozásábä|r ncll.l tcszi lelte{ővĺi Észĺljĺĺnlat<;k Íćĺclć|.

I I. Az ajánlatok clbĺľáIásának szcllrpontjrr:
Ájánlatkérĺĺ az ajánlatokat a ..lcgalacsonyabb ilsszegĺi etlcllszĺllgrihalíts'. clvc szeľillĺ tlíľĺilja cl,

tf, Kizárőokok, alkalnrassági kövotctnlényck:
Kizáró okok:

Ąánlattevó kizáľásm keľiĺl, alrrellllyibcn az aIá|rbi kízáľó okĺlk bĺiľlnclyikc velc szclnl:cn ĺi:llllá|l;
a' végelszámolás alatt áIL, vagy vonatkozilsálrall csiĺ<teĺjáĺ.ás c|ľcnĺlc|ćsćľijl szĺi|ó bíľósĺĺgí r,ćgz.ć.sĺ

kozzétettek, vagy az ellelre ilrĺIítĺltt fclszámolási cl.iĺirzist jogeľiĺscn ctľcnĺ|e|t'(:k, vagy hłl a gazĺlasťrgi
szeľeplo szelnélyes joga szcľinti hasollló eljáľás vall ĺ.ĺrlyalnatban' vłrgy ltkí szcnlćIyes .iĺrga sz-el.iilt
Irasonló lrelyzetbelr van;

b. tevékenységét. felÍtiggesztetĺ.e vagy akĺnck ter,ék'cnységét ĺ.clĺüggesztcĺlćk;
c. gazclasági, illetoleg szaknrai tevókcnységĺivcl ka;:csotat'lraIl.jłlgeľ(ĺs bílĺisági ítćtc|bcn rncgĺillit1rítĺrtĺ

bűncselekĺnéItyt kövctetl cl, alníg a bĹintcĺc{t clłjĺ!|cthcz íiĺzőc|ő hĺi(ľilIlyok alťll lleIll ĺncllĺcsĺiIt; virgy
akinek tevékellységét a jogi szcmóllycl szcttrbcn alkalllrazható biinlclii.iogi illtćzk'cĺJtlsckľttl szĺll.l
200l. évi CIV. törvény 5. {i-a (2) bekez<lés ll), vagy g) ;lonĺ.ia atap.jlĺn a lríró.ság.i<lgcľťĺs ítć|eĺ'ćllcll
koľlátozta, a?- eltiltils iclejc alaÍt, vagy ha az ĺrjĺinlattevő t'cvékcnységĺ1|' lllĺis llíľóság: hĺ"lsĺ:lllĺ'l ok[x1l ćs
módon jogerosen koľIátozta;

ĺl' egy évrrél ľégebben |cjáľt aclĺi-, vĺilníizetćsi Vagy tťtľsaĺlalĺlnrlrjztĺlsí(ti.sí .iłiľulćk|izctćśi
k<itelezettségólrek - a letelcpec|ĺise szcľinti oruzág va1y źli(, ĺrjĺĺll|atkćliĺ szĺ9kllctyc szel.ĺnti oľszńg
jogszabályai alapjálr - nelrr ĺctt eleget, kivévc, ha nrcgĺlzctĺlsĺĺrc halaszli.rsĺ ka1:oĺ'1;

e. a 20l. 3. június 30-íg llatťrlyban voll, a l]üntető .li5ľvénykĹtnyvl.ll 
szóló l 97ĺl. évi IV' ĺtĺľv(:ny szcľillĺí

biinszeľvezetbell rcszvéĺel - icleóľtve a tlĺĺncselekllrény lrĺÍnszľľvczetbetr lörténiĺ clkłĺvcĺósét is -,
vesztegetés, vcsztegctés ncnrzctközi ka1rcsolaĺokbiur, hŕit|cll kczelćs, hallyag k'czelés. kő||.sćgvctúsi
csalás, az eulópai közösségek pérlzĺigyi ól'clckeirlek llregsóľĺćsc vĺlgy pónzlllosás lrĺincsc:lck.lll{:nyĺ,
illetve a l]üntető TöľvénykönyvľőI szóló 20l2. évi C. tĺiľvćlly XXVI}. |ic.iczľtél,len ntcgtlalłiľozilĺ't
kolľupciós bűncseleklllĺlnyck, bíĺnsz.cľvezetben ľeszvétct . iĺleóľtvc biillc.scleknlćny
lrĺinszeľvczctbell történő elkövetóséĺ i's -, hiiĺlelt kczelós, hanyag keze|és, költségvetĺlsi csa|ás vagy
pénztnosás biĺncselekméllyt, i|lctr,c szcnrĺilyes joga szcľillti hasonlĺi lrĹincselcklllćnyt kör,cĺcĺt óí,
feltĺlvc, hogy a bĺiucseleklrrĺ3ny elkiivetése jogeliís bírosági ítćlctbcn nrcgrillapíĺiĺst trycľt, anlíg a
brintetctt eloólethez fĺiző<lo háĺrányok alĺil nenl ltlelltcsĺi|ĺ;

í'' az aĺlotĺ eljáľásban eliĺĺń acĺatszolgáltatílsi kiĺtclezettség ĺcljcsítése sĺrľán ĺllyan tlilnris a<|aĺol
sz.'olgáltat, vagy hanris nyilaĺkozatot tcsz, alnely a Veľsclly tisztaságírt veĎ^'łé|yc,ł|'eti;

g. tekintetébell a kĺĺvctkező fultételek valarnc|yike nregvaIósul:
ga)nen I][J-, EG].- vagy oI'jCD{agállanlban vagy olyan állan:ball ľenĺlclkezik aclĺiillet(ĺsĺlggcl,

llrellycl Magyalĺrľszáguak kcttős adózĺts clkcriitćséľől szĺ5tĺĺ cgyczlrrćtlyc van, vagy
gb)olyan szabályozol.t tőzsĺlén neln jegyzetl ĺánsasłig, anlelyrck a ;rénz-lnclsĺis ĺ!s ir lel.lul.iz.ltltts

finanszĺľozása ltlegelőzéséľől és nlcgakaclłilyoz:isálri| sz'l.'l|(l 20Ü7' ĺlvi CXXXVĺ. liĺľvćny 3. $ l/
ponĺia szcrinl.i téllylegcs ĺ'u lłrjĺlonosa ncIrr nlcgisllreľhctő.

Az cĺjáľłisban ne|ll leheĺ zrján|aĺ.teviĺ vagy lćszvćĺ.elľc je|clllkcző az a gazĺĺĺrsági szcľcpl(ĺ, allrclyben
közvcte{'telr vagy kilzvctlcnti| ĺölr[r, mint 25%<ls tulĺrjcloni ŕssz'e| vłgy szavazaĺi joggal ľelldclkczik
clIyan jogi szeľlély vagy jogi szcnléIyiséggel lrclrr ľendelkczŐ gazĺlasági tál.saság. anlelynek.
tekinteĹćben a g. pontban nreghaĺálĺrz-ott feltótclek ÍbnnálInak.
Anlcnltyibcn a ĺ'ĺĺb[r, mint 25%-os tulajĺloni ľó:^sz.cl vägy szavazaĺí lránya<lclal ľcn<ĺclkezĺĺ gazc|asági
tárcasiig tĺlľstlláskónt adózik, akkoľ az ilycn lzlľstlliis ltlla.jclonos táľsetságailłt vonaĺkoz.,oaIl kell-a g. poiit
ga) a\lolltja szeľi nti Í.ch éĺ clt nregl.clc|ően a| ka lnlazu i.

11.
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A d. pont szerilrti aclóÍizetési köĺ'clezeĺĺsĺ1g a|aĺ't a tlclĺölcli szćkhclyii gal"t|ĺsĺigi sz.clc1llii ĺckillĺc|'úllĺ.:ll
az állarni aclóhatóság és a vámhatóság źrltal llyilvállĺaľl<llt a<lĺitiz.cĺćsi ki5ĺc:|cz.cĺlsóp,cĺ kc|lćľĺclli.

Af e' pont szerinti hasonló bíĺllcsclcknlćrly alatt az l)uľĺipai Uniĺ5 nlás lagtiIlalllílllĺrll lcĺcIc;tcĺlc|ĺ
ajánlattevő esetében

ĺy' bŕinszervezctbcll ľészvóte| lrĹĺllcsclckltlény cscĺćIl a szcľ\,czcĺĺ llĺilliizť:s c|lcrli kí.iz,ĺlclcluľiil sz;ĺ.t|ĺi,
2008. októbeľ 24-i 2008/ĺ]4llll] tallácsi kcrc{hďriľĺrza| 2. cik'kćlrcll ltrcgtxl|ĺtľi>z.ĺ:ĺĺ
biĺnszgľvezetberr vĺr1ó rószr,ć[cIhcr: ka1tcso|óc!ó bĺincsclcknrĺ1lryĺ,

b) vesztegetés, vesztegetćs c|ľogaĺlása, hivaĺali vcsztcgctćs, hir,aIali \,csŻcl}cĺćs cl|bgĺtđilsil.
vesztegetés bíľosági vagy lralósĺigi eljáľĺislrarl, vcszĺcuclĺis clĺirga<lásil bíľósílgi rlagy hatĺĺsĺtuĺ
eljálásban bÍirrcseleklllóny cseĺén a7. |991. nlajus 2(i-ĺ ĺallĺic.sí jogi ;tkĺrrs 3. cikk.ćllcrl
meghatáľozott kolľupcióĺ,

c/ költsógvetési csalás bĺĺncsctcklllćlly cŚcĺćn az |)uľĺi1rai Kiĺzi'issť:gck pćlrzii11yi ćľctckĺ:illck
véđe|lrréről szóló egyezlľéIly l . cikkc sz-cľíllĺi csalĺis|,

ćĺ) póllz.lnosás bĹillcseleklnény cscĺćll a 1lćllziigyi l.ull<tszcl.ck ;rť:llz-tllilsi1s cć|jr!ľrr l,,iilťl
felhaszItálásának lllegcl(ĺzésĺlli!| sztil<i, l99l. jriniLls ĺ0-ĺ 9ll30}i/IjG|i ĺallácsĺ iľitllyt:Iv |.
cikkében lneglratáľozotĺ péllzlirosĺist

kell éľteni.

A ĺl. pontban mcghatiirozotĺ' iĺĺijtat1irtllĺrt llrilrclig a kizĺilťl ok ĺ'clln llclll ií|liĺslilla|ĺ c||ĺ":lliil.zćsc
iclőpolltjátĺil kcl l szárnítani.

Igazolás nlóĺ|ja: elc<|ctbelr, az ĺrjłilllaĺĺĺltc|ĺ ĺblhívĺ:rs 3. sz.. nrcl|ć|łltlĺtl szcľĺtlÍi llyiItĺkoz-ĺrĺ ĺtĺĺĺiľ/lsĺrval.

ĺ3. Aza|ka|Itrasságikövetchrlćnyc|ĺ:
ĺ\z aján|attevő|c tllíiszĺrki-sz:rknl:ri aIlr:l|nrlrsságírnalĺ nlegí|ćlósć'hcz szii|ĺs(lgĺ:s aĺta|ĺllĺ:
M.I. Ajánlattevő kötelcs csat'ĺlllli az ajálllattćĺclci |.clhívás lblatlĺisĺĺtĺ1l r'issz"aĺi:|ć sz.łilllít<rlt lncgcliiz-íĺ
két év (feladási Ídőpont óvlhóina1:t<il szłilrrítoĺ1 l.ltcgclćĺziĺ 2' ĺjv ćry'hĺi/napjírig lc:r.ict|iĺ itlłĺszakĺll
vizsgálva) teliesítctt lcgjelentőselrb szolgálĺaĺírsainak isnrcľ@tése.
A lefeľencía nleglétét a szep-ődóst k<jtő lnzisik í'ri| áltĺrl kiłrdoĺl igazolĺissal kc|t iglrzollli.
A ľefercIrciaigazolásnak legalább a kovct kczőkeĺ kcl l talĺallllaznia:
. a szolgáltatás tál.gyát. taľtallttzittak ľcjvid islllcľtcĺésól oly lllĺ5c|ĺrll, hĺlgy i|7, alkallllassilgi
tlrininrulnkövctelnrćnyekllck töľlĺ!nő nlcgĺ'clc|ĺjs cgyĺiľte|lníicn lllcgá|la1:íĺhaĺťl lcgyclll,
. a teljesít.ós idejót (óvihólnap) ós helyót;
. a szeľzőclést kötő másik fć| lnegiclĺilćsćt:
. az ellellszolgáltatás ltctt<i összegét:
. nyilatkozat aľľól' hogy a teljesítĺis az cl(ĺíľĺisĺlkllak ćs a szeuődóslrck lnegÍ'c|ol(ĺcll ĺ.(iľĺć.nt.c?

M,2. A tcljcsítĺlsbc lrer'oluri kír,ĺilrĺ 'szakcnlłrcľck (szeľvczcĺck') cscĺćbcll c.saĺ'ĺrlirlltltl a szirkcllrl:cl.
végzettséget, ké1rz.cĺts<igéĺ igaz.ĺ:lló <lokunlenĺunr egyszcľiĺ lrrásolala, valalnínĺ csaĺtl|andĺi a szĺlklllai
tĺrpaszlĺrlat islneľtetćsĺlt is taľĺallnazó, a szakeIlrbeľ ált'al a|łiíľĹ szaklllai iillólcĺl.łljz ĺ5s ľerlclelkczćsl.c
łĺllási nyílatkozaĺ.
A lrccsatolt szakurai önéletľajz az cliĺíľt valalllcIlnyi szaklrrai ta1lasz|alaĺ lllcg|ćĺĺirlck igilzoIiĺsĺiľit
szolgál, ezérL ez| oly nróclon kell lrccsa(olrli' lrĺlgy az clőĺĺ szaknrai (apas^ztirla| nrc.q|ćte cgyćľĺ'clníicn
lllcgál la1lítlntó legyell.

ĺ\z łj:ĺnlaĺtcvőlĺ lllŕĺsza|ĺi.sz:rknllri tlllĺa|nlĺlssłĺgĺĺnalĺ. lllininlllnl |rłiveÍclrllónyc(ĺ):
M.l. AIkalntatlan az ajárłlaĺtcvő, ha az a.jĺinlaľćteli ĺ.clhír,ás lblĺrdásłitťll vił,^szaĺblĺ3 r,^zĺĺnlí|'oĺĺ 24
Ilólla1rlraIl (ĺ.claclĺisi idő1lont évlIlóllap/lla1ltól vi.sszaĺ'elĺi szánlíĺott nlcgeIiizŕ! 24. hĺ1nap tlĺ!/lla1ljĺiíg
ĺcIjcctő iĺ|őszakĺlt vizsgálva) Irenl ľcnc|c|kczĺk lega|ábll 1 ĺ|b, egy szcľziĺtléscIl bcltil ĺcljesíĺctt' lcgalábll
rlct.tti l 000 000 |:ĺ összéľĺćkĺi, jclcn bcszcľzósi cljárás ĺáryyĺit kćpczó szĺrlgálĺaĺłisľa vĺrllalkĺlzĺi
ľcfeľcttciávaI, vĺtgy (illá|ló. vagy kollz()l.citllltlralr pľĺlgľaurkćuĺ lllcgvalĺ1síĺot( cgyéb ĺbľlásból tijľtćllő
1lľojek'ttel.

M.f, Aiánĺaĺĺcvő alkalnratlan, alncnllyilrcn nenl ľcnclelkezík legalĺlbb az a]łiblri ĺeliesíĺésĺlc lrcr,oIlIti
kír,ĺilr1 szakclllbel ckkc| :
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- legalább l fő fclsoíbkú vógzcttséggel ľcn<ĺc|kcző szakcllltrcľľcl, ilki lcllcĺclkczík łi
szelrvedélybetegekkel vegzet| utcai szociális Inunka toľi'ilcĺĺjll lcgalább l2 hĺinap gyakill.l:.rĺ.ta| ćs
- további legalább l fo, legalább szakirányri oK.|-s vógzctĺséggc| ľcndelkcz.ó szakc:ltllrcľľcl, ĺki
rcndelkezik a szelrve<lélylretegekkel végzett utcai szociális lllunkłt tcľiilctúl lcgitlábll |2 llt'rllir1r
gyakoľlattal.

A fęlsőfokú végzettség és a szakirálryri oKJ-s végzcĺtsĺ(.g a|aĺt Ajĺinlłlĺkŕ-,:ľíĺ az |/2000. {l.7.) SzC'sĺi4
tendelet 3' melléklet l0' ponĺ Szenvcdélylretcg cllátása l0.l. a|ponda Kĺ)ziisségi c|lłi|á's lcllĺ|olkczćscit
veszi figyelembe.

Gyakoľlatként előíľt icĺŕĺtaľprni a|aĺt Ajánlaĺkóľő a gyakĺlľlaĺ r,izsgłilaĺa sĺ:ľilll cgy ćvtl |2 hťlllłl1xrs
iclőtartarnnak veszi fi gyelellrbe.

|4. Kiegészítőtájékoz,tatás
I3áľlllely gazÄasági szeľeplő, akijelcn bcszľľzésieljál.ĺisllall ĺrjłilllaĺtcvő |chct - a llrtlgĺi:|clii a.jłillĺaĺt(ĺc:l
óldekóben - az ajánlattételi felhíváslralr, r,alanrinĺ. aIlllak lnc|lĺ!klctcillcn |bglalĺakkill ka1lcsĺrIaĺllall
írásban kiegészítő (éľtelnlezó) ĺajckoztatást kól.hct az ajĺinlaĺkéŕĺĺíil r,tigY az ĺillaIil lllcg|riłĺírl.clzĺtlI
szeľrlezettől.
Ajánlatkérćĺ a kiegészítő tájókoztatás cscĺ'ĺibcn ósszcľii itlŕ1nek lckilrli az a.jírn|aĺtć|c|i hatíil.iĺli5 lciłiĺtĺłt
nlegeĺ(izĺi haľrnadik l.lrulrkaIrapoĺ (tá.iĺlkozĺattis |blaclłisáľa), ĺi:ltévc, hogy a kćľtlćsek' ćs kćl.ćsclĺ. az
ajánlattételi hatáľiclo lcjál1áĺ:nrcgcliĺző ncgye<tik lllullkitlta;rĺg llrcgćľkcznck Ą.iárllaĺkćltlhĺiz-.

t5. Hĺánypĺitlrĺsi|ehetősóg:
Ájánlaĺkéľő a hiánypótlás lelletős<lgéĺ telies kĺirbcn biztosíĺja.
Mílrrlaclclig. anríg bálllrely ajánlatĺevő szálntira llĺírllypótl/rsla vagy ľelvilágosíĺiis llyújĺirsr'rľii hatńľĺĺ'l{!
vall Íblyamatbalr, az ajárrlattevĺĺ pć,tolha| olyan hiátllytrkal, alllc|yckl.c nćzr,e az Ąáll|atkćľiĺ lcln hĺr,ĺi.l
fel hiárrypótlásľa. Ajánlatkóľő nem ľcndcl c| ťljabll hĺánypĺitlásĺ, ha aj/tnlattevő a tliánypĺ5ĺ|iisa stlľłill
korábban trelrr szeľcplcĺ gazclasági szeľcpliĺĺ von l:c az eIjĺiľĺislra ć.s c gazclasŕtgi sz,cľo1lIiiľc Ick'inĺcttcl
]cnnc szt'iksĺjges az újabb hiállypóĺlás.

|6, /t.jánlatÍćtcli hatáľĺdő: 2015. fĺlbľuáľ I(l. I2.00 óľa

|1. Az ajánlat bcnyrijtílsĺínl:llĺ cĺIrrc:
Az ajánlatoĺ' c|cktľonikusaIr ós papír. łIapoll is (1rostai ťlĺon vagy szcllrĺllyescn vagy ĺilláľlitl) lrc kclI
nyújtani a 2' pontban lnegjelćih, az Ajĺĺnlatkéľcĺ nevćbcn cliáItr szcľvezct c-nraíl cílllĺĺl.c ćs szćkhc|yćľc.
B-r:rai [ : bojszak(@jozsefvar os. hu

Iĺ}. Az rrjírn|atÍćtc| nyclvc: l]lagyal'

l9. Az ajánlatolr folbontlĺs:ĺna|ĺ ltclyc, iĺ|ejtr, szcuőĺ|ćslĺiĺĺós tcľvczcĺĺ iĺlőponĺja:
I]onlás llelye: Budapest lĺlvĺiros VIII. kcľĺilct Józse|Vłiľosi l)o|gáľnlcs|cl.i ľIívaĺa| l''|ulnłinszolgá|tatĺlsi
Ugyoszĺťrly, l082 l}uc|apcst, Baľoss u. 63-67.

|}olltás iĺlíĺpĺlntja: 2015. ľcbľuáľ ló. t2.00 ĺĺľa

l\ szct'z(jdć,skciĺĺls teľvczett íĺĺiipontja: az c|járils elc<.llnélryĺ1| nlcgłillapíĺó Vánlsgalzclĺilkoĺlĺisi és
Pén zĹi gyi I} i zottsłig clĺjlltósót követćĺcn.

2I|. Áz ajánlaÍok |'c|bonÍásáľ jclcnlć.Íľc jogĺlsu|Írrlĺ:
Az trjĺínlatkéľő a beszęl.zési c|jáľĺĺsban aján|attcviĺk vagy a'jíllllatleviĺk eljálri képviselijínek jclenlćtćt
biztosíĺja.

?,|. ĺ\z ajánlati ktiĺtĺtĺsóg nrinilllrĺlis iĺ|iĺtaľtanra:
Ąz ajánlattéĺeli haĺĺiľi<|ő lc.iĺiľĺátó| szánrítĺlt.t 60 nap.

f2, Áz clj:ĺľrisblrn lchcĺ-c {álxYalllĺ, vägy ä bcnyli,iĺrltt a.ián|lrÍłllĺĺrÍ Íáľgya|ás nólltĺi| llĺľń|j:itt
cl:

Jclen eljál.á.sban a bcnyťrjtoĺ1 ajĺinlatokaĺ az A.iánla{kĺlriĺ |.ílryya|źls nĺ3lktil bírália el'

ĺtlr'.
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23. A ĺlokulnellÍáció ľclrdc|ltczósľc llĺrcsĺit:ĺsĺĺllalr nrĺirl.in, hatítľiĺ|r'.ic, btlszcľeósi hcl|vc ćs
pénzĺigyi feltételei:

Ajánlatkéľő bęszezési eljáľásban kiilön ĺĺ<lkulllcllĺĺiciól tlclll kćsz.ĺl. Áz- ajĺĺlr|alĺćĺt:li ĺ'clhir'ńs c-lrl:li|.r:s
riton keľüĺ kiküldésľe, pénziigyi ĺelicsíĺést llcnl igéllyc|'

24. Amellllyibeu a szcľzííĺ|ĺls lltJ alapo|ĺltĺil Íinansz,ĺľĺlz.oĺĺ pľĺl.ickĺĺtl| ćs/vltg1, |)rÓgľ:tlr..lllr'll
kapcsolatos, úgy enlrak nlcgiclłiĺésc:

A ,,Budapest-Józsefváľos. Magr|olna Ncgycĺĺ l)ľogIallr lll.'' (azonosíĺĺĺ sz-ĺilll: I(N,lo|,.s.l.|/l.}. |2.'k..
20l2-000l) végľehajtásáIa, a NetllzeĹi lrc.ilcsz-ĺési Ügyll(ĺksĺ!g, nlillt |ĺitllogalĺi kópviseleĺćbcll uljĺiľ<i Pľłt
Regio Kozép-Magyaroľszági l{egionĺilis |reileszĺć.si ĺis SzoIgĺi|ĺatĺi Nott;rľĺt|iĺ Kíiz-hĺlszllri Kol-líilĺl|ĺ
Fele|ősségiĺ Táľsaság, nlint köz.lcnlük.'(li' s7'cľvczcl ós a l}tlda1lcsl |:'íir,ĺiľtls Vl||' |ĺcl.íiloĺ',|ĺiz-scí\,iilrrsi
oItkoľnlállyz.at, nlint keĺlveznlóllyczelĺ kij7-tjĺ| 20 l 3..ialluĺil. 30-ĺrll alĺiíľĺ 'l'álltogatiisi szĺ:ľz.iĺĺ|és ćs irllliĺlk
mel|ékletęi szerinti ,,.I-4l1 Köztcľiilct i ĺĺľtaltrĺllcsíj|ĺkerll ĺíĺ sz-ĺlIgĺi Ita|'łi.sok'' ltlcgt,a |ĺ5sĺĺĺis:ĺĺlilz
kapcsolóclik.

25. Egyób ĺnfoľlrrációk:
a) Az ajánlat - tana|onl.iegyzćket' kilvető - eIső cl|ĺJalłlkén| |'clolr,asťlla1r sz.ĺ-lľc;lcIictl' alncIy|lclll
közcilni ke|| az éľtékelés a|á kcľiilő aĺlat.ĺlkaI az a.iĺillIat'ĺćĺ'cIi ĺ'elhĺr,ĺishoz rncllćkcllĺ lllill|.iibĺtll
nleghatározottak szeľillt. Az a.iĺilr|ati ĺiľaĺ. ĺrz- ĺiľatlíiaĺ ćs a ĺc|ic.s összcgcĺ ltcttŕ: ćs bľr|ĺĺó ijss7.Lllłlrt:ĺl is
rneg kell nrcgaclni.

b) Áz ajĺinlatot l eľcĺ|eĺí ćs l rnĺisoIati pćlclłillybłtll. vahnlĺll| c|crklľotlilĺtts ĺilľlllĺitttln|ralr |ĺc|l
benyĹljtani' Anrerltlyĺlrell elĺ'él.és vA11 a7. ajłirllnt,.oľcdcĺi', ćs.,l)lĺtst)|ĺ}|'' 1lĺĺ|ĺlĺĺn1,a kłiziiĺt'. ĺlz iliĺillIlr.tkćlii
az ,,el€{lcti'' példányt ĺekillti iľĺillyaclóllak. Áz' ĺliiiĺlIatoka| ĺat{aIlltazii cso|ni)ĺr()|) il k(ir,cIkc'z.ĺl! 

'1iyclp1clkell szeľepe|tetlli:

,,.I4/7 |(özteľiilcti lĺI1a|ollrcsőlĺ|ĺcll(íĺ szo|gĺilttltílst}I('' _,'|i'o|lrĺrlllalri Ĺilĺrs''

A bcllyŕljtott ajĺilllatnak az, alłillbí ĺbľlnai kÖvc{eĺtnc{llyckllek kcIl lncgĺ,e lcIllic:
. Az ajállIat eľcclcti pé|tĺźlnyĺiĺ zsillĺiľľal, Ia1rĺrzhat<iłlll ijssz.c kcłll ĺiĺzlli, a csclnľiĺ llla|ľicával az
ajĺiIlIat elsö vagy hĺitsó lap.iĺihoz ľiigzíĺ'elli, a tllaĺľĺoĺĺ| le kclt bćlycgczlli, vag}. az- łliiĺĺlIattevti
ľész-éľó| eľľcjogostlhllak alĺi kcIl íľni, rigy hogy ĺr bć|1lcg7.ij. illcĺőĺcg az irlĺiiľĺis lcga|ább eg),
lrsze a ntatľĺcán |egycn;
- Az ąiánlaĺ ĺlIcĺalsziilnozĺisa cggyel kcztliĺcliörl ćs o|ĺ|a]rlllkónl lltivckeclicrl. DIcgcndií :l
szöveget vagy szłinlokal vagy képct taľtalnlazĺl cllĺ|ĺl|akaĺ sz-iilnrrzlli. az ĺiľcs oldillÍ|käl |lc|.ll
ke||, c|e lehet. A cíln|ĺ4rot és hĺitla1lot (lta r,anllak) llcnl kc||, ĺje lcheĺ szłilnozlli. Az
ajánlatkél'o az ctĺiil kislllĺĺľĺĺ!kllell cĺtĺĺľő szĺillrozás| (p|. cgycs oIclalakllrĺ| al |ll,l|3 o|ĺlaIsz-iĺrn)
is kiĺĺelcs el|bgaĺĺlli, ha a ĺaľĺa|ĺ:nl.jcgyz-ék|rell ä7. cgye's iľatok helyc cgyćľ|cllllĺicĺl
azonosífhaĹó' Áz ajĺinĺatkérij a lĺisnlĺíľtékbclt hiĺillyos szńllloz-łist |ĺiegć.szíĺhcl'i, |vl ez, il,l-

ł1iálllatbarl való t'ĺíriékoz-<iĺ|ása, iIleĺvc az aińlllaĺ'lzl vil|ti hiva|kĺlzĺisa éľĺlekćllc'll sziiksćgcs;

. Áz a.jĺ1nlatnak az eIc.jĺ!n taľta|<rlll.iegyzékcĺ keIl Iaľĺaĺntazlił'l, lllc'|y ĺlIap'iáll az ĺliállIal|lalt
szerepló <ĺoktllncnĺunlok <llĺlalszłlrlr alap.iłin lllegta lálhalóak:

- ŕĺz a'jiltl|tltot kóĺ' - aZ äjĺĺllläĺi í'.elhívťl.'^ban llreghatiltĺrzoĺĺ szĺllnti _ példlĺnybarl kcll lrca<|lli.

az eľec|eti łtjáll|atoll lncg kc||jc|öllli, |togy itz. az ctcĺĺe|i;

- Az łl,i|,lll|iłtban lévő, lllillĺĺcll clĺrktllllcllttlllloĺ (llyilatkĺlzÍlĺot) a vćgćll alír kcll írnia az aĺ|ott
gazdĺilkocĺó szeľvczctllél cľľe jogosult(ak)llak vagy oĺyall szelllćlynck. vagy szclnólyckl)ck
aki(k) cľľe a.iogostllĺ szľllrély(ck)től írásos l.cIhaĺallllaełisĺ kaplĺrk;

- Áz łriánInt llrinĺ|etr olyall o|ĺlalłĺĺ, alllelycn *. az ĺliłill|at llcac|łisa clijĺt * tnódÖsĺlĺłSĺ hłlilcrĺtak
végľc, az ac|oĺĺ' ĺloktlnlettttttllĺrt alĺlíľó szeIllélyllck r,agY sz.etttélyekrlck it nlĺiĺ|ĺrsíĺĺi.slliĺl is
kózjeggyel kcll c|lĺitlli.

l,jľr,ĺjllyteĺell az a'iállIal. ha az Ąjtilllattevťĺ ĺr .jo|ell ĺi:lhívĺislrall lllegha|iĺIclzĺ>ĺt kizĺiľti okok

c)

o/
halłiIya aIatt łiIl.

e) Az łriĺĺlllatnak taľtalnlazllia kclĺ ĺliĺilllaĺt.cvő a|ĺibbi iľaĺai|.:

rfir



- a7, ajáĺlatot a|áílo valanlenlryi szenlély éľvéliyes aliiínĺsi címpéĺdányálrak ý,|$y
cínrmintáj án ak lnáso l ata'

Đ Áz ajánlatok ĺjsszeŕ}llításava| és benyújtásával kapcsolatbĺ1n ĺ?:lmcľü|t ĺlsszśs költs*g ĺrz
a'jánlattevőt terlrel i.

g) Anrennyiben valame|y igazolás vagy nyi|aĺkozat llem lnflByaľ nyelvoĺt keľül benyť1|tťrsľĺ
nagyar nye|vťl foľdítása is ęsatolando

f6. Ajĺ{nlattételi felhívás mcgkiĺklésének Ąq ĺ r,vwrvjĺ;zsc1łaľo-q'll'rr ĺl|ĺ|'n|.oľr n ľrcgie|cnćs
itlőpontja:
20l5. c!.. oÔ'

l}uĺlapcst. 201 5. ÜŁ.C;&.

T*

1 ľJJť',l /ł .6,'Á"- tł*ą#-l'



l. szánrri melléklet

F.cloIvasĺil:t1l

,,T4ĺt Közteľĺi|cti áľtalolllcsiĺlĺ.kcnÍő szolgliltat:ĺsok'' o|ncvczćlsĺi pľoiolĺ| |clrĺlľyĺllĺ|ĺrs:llrĺlz
szakmai felaĺlatolr ellátása'' táryyťr, közlrcszcľzrĺsí ćľtéklraĺáľt cl llcrlr ćľłi lleszcľztisi c|.jáńsllalł

Ajánlatter,ő tleve;

Ajáltlattevő székhelye:

Aj ánlattevő a ciószállra :

Telefon

Kijelölt kaposolatta11ó:

K ij e' it'Ĺk^pą'o l atta'1.i cióľt*tiĺ'ófi
(telefon, fax, e-Ilraíl):

Az ajálrlattevii által kĺ!ľt et leIlszĺllgłiltatĺis
ólaciíja:
- 2a15. nájus 30-íg (ncttó llt/ĺiľa ĺ Aĺh =
lrľuttó F.t/óľa)
- fOl5, 

'ná.ius 
3ĺ.től 20l5. augusztus 30-

íg (nettó Ft/óra + Afa : bľuttó Ft/ĺiľt)

Az aján laĹĺcvö á ltal kóľĺ' cl letlszĺll głilĺatás
teljes összege a szeľzoc|és i<|őt'aľtanráľa :

- 2o|5. rnájus 30-ig (rrettĺi tlt r Áĺtl '=
bľuttó Ft)
- 20|5. Inájus 3l.től 20l 5. augusztus 30-
ig (net.tťl lrt + 1\ťa: bľutĺó Ft)

IKcltezés]

|.cógszcľű a lírílri.s J

,i"i ĺ



a.

2, számú melléklct

NYILATKOZAT
,,T4lt Kijzteľĺĺ|eti áľtalonlcsiiklĺontő szo|gált:ttásoko' clncvczćsíi pl.ĺlitlltĺ lclrĺlnvĺllításĺĺhłlz.
szaknlai fclłdatok cllátása'' tĺiľgyťl, közbcszeľz.ćsi élt.ékhaĺáĺ cl llcllt ĺ!ľó bc,szcľzĺisi clińńsl:ĺrrr

' ajánlattcvĺĺ nyi|łrÍkozolll, hogy vclt'nr/az ńlÍatanl |ĺópr,ĺsĺlll
szeruezette|lgaz<|asági táľsaságga| szonllren az zrhĺblli kizriľĺĺ ol(ol( ncl}t ńI|rl:llt li:ĺn:

végelszámolás alatt áll, vagy vollatkĺrzásában csóĺ|cljiĺľás clľcnĺlc|éscl.ől szti|ó llíĺrisńgí vĺjgzćsĺ
kőzz,étettek, vagy a?. ellelre ilr<lítoĺĺ felszámolási e|.jĺiľłist jogel.ijsctl clľcnĺlc|tćk', l,agy ha a głłzĺlĺrsír2'i

szereplő szenrélyes j<lga szcľillti hasonló eljłirils van ľolyanlĺtlball. vagy ak.í szcIllć|yes jĺr11a szcľinĺ
hasoIlló lrelyzetben van;
tevékerrységét fel fii ggesztcttc Vagy a ki rlck tevékellysĺ!gćt ĺill ĺii ggcszĺ ctl ćk ;
gazdaságí, illeĺoleg szaktlraí tcvĺikenységóvcl kapcsolat'lrall.|ogcľós lríľťlsági íĺć|cĺ'lrcn lncgĺiIla1lítĺ:t'|
bŕilrcseleklnéllyt kőveĺett cl, alllĺg a biintĺ:lcĺ.t' eliĺó|cthcz- ĺiiz(ĺĺJii hĺlĺľĺillyok itl<'ll llclll lllcuĺ'csiĺlĺ, vĺlgy
akinek tevókenységét a jogi szenléllycl Šzcllrlrcn alkĺtllllaz,ható biillĺctíí.iogi in(ćz.kctlćsc:kľŕi| sz-ĺilĺll

200l' évi CIV. tĺiľvény -5. {i-a (2) bekcz<|ćs b), vagy g) pont.ĺĺl alap.jłill ir llílr5słlig.jogcl.(ĺs íĺólct'ćben
koľIátozĺa, az eltíltás iĺlejc alatt, vagy ha az ajłinla|lcviĺ tcvókcnysógót luĺis bílrlsílg hastrtllĺi ok'bĺ5l ĺis
módoll j ogcI oserr koľlátozta:
egy ĺĺvrrél ľégelrbcn lcjáľt adĺi-. víulĺ.izet.ósí vagy ĺĺiľsatlaltullbiztclsílťłsi jáľu|ćk ĺiz.etćsi
kĺitelezettségének - a lctelcpcĺlóse szcľin'ti ĺrl.szĺig vźigy ź|f a.iĺilr|aĺk.ĺ!ľtl szćkhc.lyc sz.eľillti ĺlľszĺĺg
jogszabályai alapján - trcItl tott cIcget, kivéve, lra lncgíizctćsćľc lnlaszĺĺłs( kal)t)ĺĺ;
a f0I3'június 3O-ig lratálybalr vcllt, a I'}tjllt'ető 

.I.ČiľvénykönyvľőI 
szĺi|Ćl l978. 'Jvi IV. ĺijľr,ćny sz.cľillti

bĺinszcrvczetbcrr részvétel - iĺĺcéľtvc a lriĺncse|eklnĺllly 1líinszcľVczí}t'l)ol'} tłiľtćIlő clkćivclésiĺ is -,

vesztegcĹós, vesztegctés llclnzelkĺizi ka1lcsolaĺokball, lliiĺ|cn kczc:lćs, lraltyag kezcl,3s, költsćgvcĺćsi
csalás, az euľópai közössógck pćnzĺigyi ćľ<|ckcinek lncgsćľtćsc vagy ;:ćllzlnĺlsiis llĺincsclcklll(llryt,
illetve a l}iilrĺ,ető Tłiľónykłilryvľől szćl|<i 2012. ćvi C. tiiľvény XXVll. Il'c.jczcĺćbcll nrcghaĺ/lĺlzĺl|t
koľtunciós biilloseleknlóllvek. lrĺirlszcľvezcĺ'tren tćszr,ćle| - iĺlcćl1vc lriĺncsclckIrrélrv
bťlnszervezeĺberr töľténő clkövetćsćĺ- is -, hiiĹlen kezelós, hallyag kczclés, ktiltségvelćsi csal/rs vagy
pétrzlnosás bĺiucselcklnényt, illctvc szcntélyes joga szcľi'llĹi has<rn|tl biillcse|'ekrtléllyt kövcĺeĺĺ. cl,
feltéve, hogy a bíillcscleklnény c|kövcĺése jogeros bíľćlsĺigi íĺćlctben llrcgĺlIlapítŕrs| nycľ(, anlíg ĺt

bülr('etett előélcthez ťíiz&|iĺ hátranyok alól ncnr llrelltesiill;
í' az arlott eliáruisban e|őíľ{' aclat.sz.oIgíllľatásĺ kötcIczetĺsóg tcljcsítóse sĺlľáll olyan harlris aĺlatĺol

szolgáltat, vagy lmnris nyilatkĺlzalo|. ĺcsz, alrrely a vcľsctry tisz.ĺĺrsĺigá| vcszćlyĺ;z|cti;
g' tekintetélrcll a kövcĺ'kező Íblĺótelek va la lnclyi ke lncgva l<isul :

ga) trcm I]U-, l]G,I.- vagy Ol:iCD{agłillalrlban r,agy ĺllyan állanrlrall ľenclclkezik aĺ|óÍlletőséggel,
lnellyel Magyalolszágnak kcttős aĺlĺizás elkcl.ülćséľő| sz.t.llĺi egyeznlłlllye van' vagy

gb) olyan szabályozoĺĹ tőzsĺlĺjn ncĺll jegyzctĺ táľsasĺig, anle|ynck a 1rť:lrzlll<rsĺis ćs a ĺcľľĺrľiznlus
Íilrallszírczása nregelőzésél.ől és lllcgakadĺilyĺrzásáľól szóló 2007. ĺlvi CXXXVI. t'(iľvóuy 3. Š l/
p orlĺj a szrľi uĺ i tĺĺrlyĺegcs ĺ u la.i d onosa lrcl.lr lrreg ĺ snreľhctő.

Az cljĺĺľĺisbal] llclrr |ehet ĺljĺinlaĺter,(ĺ vagy ľészr,ótclľc jclcntkczó az a gazclasťrgi szel.c1lliĺ, alllclybcll
közvetctteIl vagy közvetlenĹil tijbb, lnillt 25']/o-os ĺulajdolli ľésszc| Va!ły sfavaŻat'i joggal rclrĺ|clkczik
ĺllyan jogi szellrély vagy jogi szellrélyiséggel lloll1 lct.l(lelkező gazdastigi íáľsaság, alnclylck
tck í ntetĺ5bell a g. 1rolrtlran nleghat łi ľozot ĺ ľeltétclck ĺ.cnnáll llak.
Allrennyibctl a löbb, nlirlt 25%-os tulĺrjdolli tęsszel vagy Sza\,azĺlĺi hĺinyaĺ.lĺ|:ll ľcllclclkcző gazĺlilsági
tłirsasilg l'ársrrlĺiskćnĺ aĺlózik, akkoľ łlz ilycn tĺiľsulĺĺs (rl|a.idĺrlro,s láľsaságaiľil vonatkozóall kell a g' pĺrnt
ga) alpolltja szcľi llti fu ltétclĺ nlegĺblel(ĺen a l ka l ntazll i'

A d. 1rorlt szrlillti aĺlÓÍjzcĺćsi köĺelczľĺĺsćg alat( a belfölcli szćkhc|yĺi gazdasĺrgi szeľeplő tekíllteĺćlrcn
az ĺillalnj aĺlóhatósírg ćs a r'ánrllat<iság łiltal ttyilvłintartoĺ'l. aĺkifizct'ósi kŕitclczcttsćgcĺ. kell ćľteni.

Äz c. 1sol.lt szcľiltti hasolllĺi llíincselcknlólty alatt az |:iur'ĺipai [Jnió rllťrs tagĺi|lalllábalr lctelcpcĺlcĺt.
ajállIattcvő cseĺćbell

b.
c.

ĺ|'

i 
lir ',
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il

ĺ;

a) bíinszeĺvezetben részvétel bíillcsclcknrélry escĺóll ä s7.cľvČ7.cĺl llĹĺnijzćs c.||clli kĺiztlclcluľĺ.il sziilťl,
2008. október f4-i 2008/B4 l/IB tanácsi keretltaĺáľ<rzirt 2. cikkćtlctl llrcghĺrĺ'ĺ1ľtlz.ĺltt bťiltszcľ\,t:zctllt:ĺl
való részvételhez kapcsoló<ĺó btĺllcselcknrérlyt.
b) vesztegetés, Vesźegetés elĺbgaclása, hir,atali r,cszĺcgcí.ĺjs, hiva(rrli vcsilĺcgctĹ!$ clĺilgatlł1sil'
vesztegetés bíľósági vagy lratósĺigi cljáľĺisban, vcszĺcgcĺćs clíŁlgadása bíľósírgi r,ĺlgy hĺĺĺ}sĺigi cliáľáshĺrr
bűncselekrnény esetétr az |997.lrrátjrrs 2(l-i tarrácsi.iĺ>gi akĺus 3. c:ikkćbcn ltrcgha|liľt:lz.olĺ. kill.ľu1rciťlĺ'
cJ költségvetési csalás bíincsęlękntĺĺlly cĺ'cĺóll az l;itlnl;tiri Kiĺzí.is;^ćgĺlk prirlziigyi ĺlľĺlukcinck vćĺlcllnĺiľłĺ|
sző|ő egyezlnény 1. cikke szerinĺí csalást,
tI) péllzmosás biincselekllrény csctétl a 1lénzĺigyi ľcllĺtszcľck 1rĺlllz,ttlĺrsils cćtiáľa valĺi íiilhaszllr,iliisĺĺllak
megelőzéséľől szóló, l99I. június 10-i 9l1308/l:iGK ĺallácsi iľĺtllYc'|r' l. cikkćltcll lllcgha|ilľt>z,ĺltl
pélrzmosást
kell éĺeni'

IKeltezés]

I 
crlgszcľĺi alĺrĺľĺis I

il
Ą.liill .?
ĺi j'!
i.!
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''::,ľĺĺlt.Nĺt1eľtllotĺáffiłpüďkk'.ęnľő'śżolgá1täĺ'{.s.łlĺ||11|"91€zésÍ.pŕ$ekt.'te'b-oĺyolÍtáś'ó'ltoz.
.' .. . .eŕ,fikłľlni.fęlłäĺĺolo.e.ilrłtáľa''. táľgy'új:'kbżbp'.ł.rcľzesĺcľt-enra.tĺľttl:ĺęĘ' é'ř.ő:.beppel:lz€ľĺ ' . .

'..''.''. .;. l.::''..::'' ...''''' :. eljáľásban.;.......:' .''' '.''::': ': ''''''' .'.

Budapest; 20t5. iebruer,,tr6; .



Feiotvasđläp':. '' ' .

' .Nyilátkoztj akizáľó okokkal.kapcsolatban

Nyilatkoát,'a'ľefeľenciáľól . . .'''
'.
Refelę1ciaigazo|ág. . .'.. . '

Szakęinb.ęręk-.beintt..t8tiĺsą:''' ' ' .' ' ..

Ś zalcem u e1ek öiĺ' ěI etraj za

. : Szakęmbe,retv.ĺ'.gł-ettiégétligä4o!ó'dokupe$umotc'másolatł'peĺdanýł

' .t...:) . :.

IJeti iidőpon[bępsztás tcnľęzet (hó'łąpok szerintiiüontásban)'

.2.:óldal

34; oldal

5. oldal

6-oldal

'.'''.''..'....
7i 'oldą!

'I= lS,loidal l

19 -23.-oldal

. :'S.pakńai.:program leírása

24.:28. oldal

29 -:,3"2.,sldal

33. oldal

ť..

-).; A-.----



1. sámú melĺék|et

Belolvasólap

,,T4ll Közterĺileti árüalomcsökkentö szolgáltatásolť elnevezésű projekt lebonyolínásához szakmai
feladatok ellátásď' tÁÍwĹközbeszprzÉsi éńékhaÍáľt el nem érii bęszęľzési eljáľrásbarl

Ajráĺllattevö neve:

Aj ĺán|attevő szeklrelye:

Ajánlattevő adőszźma:

Telefonszĺĺn:

Fiatalokat Egészséget, Családot Segítő Közhasznri Eryesiilet

1091 Budapest, Üilői út 107. fszt. III.

r82s4321-143

z0/4281318

Kijeliilt kapcsolattartó:

Kijel<ilt kapcsolattanó elérhetősege(telefon, fax,
e-mail):

2900.. Etlőnao mely Áfa mentes

290Ü.-Fťóľa' mely Áfa mentes

Az aján|attevö áltaĺ kért ellenszolgáltatás óradiia

- 2015. május 30-ig (nettó Ft/óra + aĺą
bruttó Ft/óra)

- 2a|5. május 3l-töl 2015. auguszfus 30-ig
(nettó Fťóra + Áfa - bruttó Fťóra)

AzajáłnlattevőáL|ta|keÍtellenszolgáltatásteljes
ös sze ge a szsr ződés idötartamáľa

- 2015, május 30.ig (nettó Ft+ Áfa =

bruttó Ft)

- 2015. május 3l-töl 2015. auguszľus 30.ig
(nettó Ft + Äfa:bľuttó Ft)

l 740 000.- Ft, mely Áfa mentes

r 508 000.. F'! mely Áfa mentes

Budapes! 2015. február

- !_- t--t



ľ{YILÄ:T...KozAT

. : Áiuĺírott Barĺa Eríkä, mint Fiatalokat,;Ęg$9.zséger' Családo1 Seeľ.ö 'ri'zt'$"nĹl' 'Eryesüle.1 ffilatteľő

' i . .nÍi|$9z1m,howaż,á|altaÍrl 
képÝiśelt'szeľ''e1ettel'sz' 91!en az ĺább.iildzÁió]9''ĺ,9'ł.ńem'atak fenn:.

'Ąz eljaľĺĺsban neÍt lęľret aj.áulattev-ĺĺ vagy részvételre je|eĺtkező az a gazdasági szereplö,

-.a- Tł.---



joggal .ręńdélkezik oly.aĺr
'ŤEE'-':'. ł i'1g6asag' ameryneK .tekintéteun a Đ 'eoDtban :mé'.gbłi0ározott feltćlelek fen4lnak.
Amennýben a több, mint ł,5o/o.as tulajdoni résszęl vag,J srav?zfn hźrryaddal ľendetkeeó
gazdasági táľsaság:társutrísként adózik, akkoĺ az iĺyen táľsulás tulajdonos társasfuaira

łonatkożóan kell g) pnt ga) alpontja szerintĺ fehsEtt megfelelőenalkalmazni.

A d. pont szeiinti adófizętési kötelezettség a|út a belÍtjldi szé,k&elyű gazđasálgs szerep|o

tekintetében az átlami adóhatóság és a vámhatóság áI'r.t nyilváľrtaľtott adófizętési

kĺjtelezettséget kell éłteni.
Az e. po.nt szerinti hasqĘló biĺncselekmény a|atĹ az Euľópai Unió más tagá||aĺrńbarl

letelepedett ajánlattevő esętében
a) bűnszervezetben részrłétel bűncselekmény esetén a szęrłezętÍ bűnőzés e1leni kĺizdelemĺől

szóIĄ 2008. ok1óbeĺ 2*i fOosĺ94tĺIB taaácsi kęret}rataror-at f, cilĺlrében meghatłłťozott

b{inszervezetben való ľészvételhez kapcsolodó búnese.lekľiényt,
b) vesztegetés' vesztegetés elfogadásą hivatali r,eszľegeÍés, hivatali v'eszte.getés elfogadása,

vesztegetés bíľósági vagy hatósági eljánfubaĺq vesztegetés elfogadlĺsa biróságí Vagy

hatóqági eljĺírástan, biincsęlekmény esetćn az \997, május 26-í taľ.ráosi jogi aktus 3.

cíkkében.meghatáĺozottkorrupciót,
c).kö-ttség;r'etesi csatás brinesele'kmĘny esętén az Eulpai Kdzösségek péłtzügy érdekeinek

r'édelńéĺ'ől szóló;ęgyeryľ.rény.l: cikke $zeľ-ínti.c.salásĹ .'
alpenzmośes uĺoics.íennen1y eseJén a.peń-ziĺgyi :pnd.pzer.9,'t pépq-noslás céljára való. 

l'elhaqzĺĺílasának męgelőzéséről szóló, l99ljúnius lÜ.i 9ll308lEGK tanácsi inányelv 1.

cikkében megh.atäľozott pénzmosast 
.

kell é'rteni.
'.:

EudapeŚ!'20..l5.fetruáť13.

3 t*.-*
Bama Eľika titkarffi

*.ł -.
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,,T4l1 Köżeľĺileti 1i4ąlomcsökke$ö sĺąstgáltatiásoful obevezesü p1ojékt leb'onyo|ításáüo.z.su.Ünąi: feladaĺlk elffią.'x6g5ĺ'ťr, közbgszeżé9i éĺékhatart ęl nęm.érö.bęszeĺzéśi'ełträsban.....:...

Szolgálwtw.targyą:..

tobbszÔri:konzulü{giiktal
Á : ĺ e lj e.s ĺt é,c i d ęj ě :

I 200000:: Ft,(AM) :

:BudapeSt, 20i5' febľuár 16.

ą-...--
Barną Eľika titklár



RE EERENC.IÁNY{I.ATKO ZAT

.-....::-.. -.

ReferencÍđt'gdó neve,'eíme: HÍt Gs1ülekezete 7103 Badapeąt Gy.ömľĺtĺt 69,

"- 
..,..

Szerződő'f'ěl'(teljeśÍtéstvégző) megnév.e'żése: .. : ' ...... .

- ... ... ..-..::.:.i_:i:rr..

Fiatalo'kái.E:gészséget Családot Se$Ítő Kozhasznú E''gy..esiilet tF$ics.iKE..E'ryesiilét}

1091 Budapesą Üuaĺ ĺt 107.ádószáma::1.825 432t:t.43 : . .: ' ,. ''' 
1.

A szolg áItatús tá rgy a, tartalmúnak riivid tsmertetése:

Kĺizteľiileten végzett áľtalomcsökkentő szolgáltatás. Kábítószerfriggők és
veszélyeztetett csopo'rtok tagjai $zámára n'yrijtott el]átás. Intézményekkel
kapcsolatot.kereső és látenciábén :margdó szenvedéIytetegek ellátasa asszé-ľtĺv
utcaĺ megke1éső 'ńun.kávalł..azäz e-s/.regy'meghatáqozott, jó! kĺi'rĹilíľt célcsolp'oľt

intenzív. gond'ozása, a céJgEopö.ľt..tagjáĺval ľĺ' ly.tatott heti többśzoľi konzültációkkal.

...:
'ł' tel/es{tég i dej e és helye,

Buđäpeś{'terii.iete

ż oĺł' iaml ár: ĺ:ńlż , o14. d ecemb e r .3 1 1 ig'

EII en łzolg áItatá s ö s sz eg e :.

hettó 1 200 00'0.- Ft [AM)

A refeľeneĺanyilatkozatot a FECSKE Egyestilet kéréséľe állítottam kÍ.

A telĺesÍté s az előír ásoknak ésl szelzőđésnek megfelelően történt.

Budapest' 201'5. február 11'

F t5- h-.'



',T4ll K<izteľiilctł ártalomcsłiltcntó szolgĺíltatások''l ulnu"u"łĺ pfojrkt lebonyolít.áĺíhoz qzakmai

feĺadłtok ellátásď'ÍáľpĄ ktlzbeszeľzési éľtekhatfut et nem éró bpszcrzśsi cljrńľĺísban

Alu|írott Bärnĺ Eĺik.a" ĺníńt Fiatalokat, Egeszsée"Ĺ:cJqaut.segítő Ąiizhłärĺ.Eg.y.estiletajĺĺnlattovô
nyiĺatkozom, hągy.:a szerződés teljesítése.soľán az alźlbbi szakembeľe.ket kívánjuk a tęljęsítesbe

bęvonni: ' .'

Budapest, 20l5. febjuíŕ ló.

Baľna Eľika titlűáÍ

:@,

Szakember meFlevezése Vépzettsés ĺsmęľtetése wakorlati idČi (miu. 12 hónap)

:álta!ĺínos: szociális munkás _

'Bárezí G.usztív
'G"yógypédagógiai. ĺanfuképzô
Föiskola : '' .

P&qi ' '' Tudbĺľiáńý.ěgĺétęm
Á.l|aĺn=és jQgtudomĺłnyi' K# -

'iopnász

2013,03.01 2014.06.30;

,,MegęlőŁünk'' pĘekt kereÍéÍt

bslÉl ' dto'gprełenció,
.á|dozatsegÍ'tés" áldozatvéđ e lein,
ufcaj me$oreses térületéń
szetzatt tapasZAlat

ĺ.o'ľyxoĺponay.Béréniké za1'3- 2015 ,,KÜIvárosi
Átdoz*tsegŕtés'' pľojekt keretehl
btlii| eryéni éIétvezetśsi
tanácsod,ás rés 

. kĺzi'skezplés,
szenv.e'dé|ybeÍegekkel végzett
urcai .:seodi61is:;mmka; kép'zéś-

élőkéiľżítés'.tanulmanyíras



dr. Szabi.' Fo|ai Beľnadett

,;,,:

SzemÉlyĺaď.atok

Vezetéknév l LJ|ónév(ek)

' .Cím(ek)

'Telefonszŕłn(ok)

Fax(ok)

E-mail{ek)

' ' :: :A|lampgigärsag

.sztiĺětésl.dátum

.ľtleme
.'.

' 
B:etö|teni kíýánt.munkaköľ /

ľvbbil;ĺD

BO:

.'' ' :...fogta|ĺ(o1ási.teÍii!et.! . . 
''..i.

: Szakmai,tapasztalat i :

.

t6Ęb tevékenységek és
.feladatkoni|ĺ

. $4egeĺözünk" ĺÁMops.o ,1.B:l!żl1-201:2.80.T.5 A bÜnmwetózés szeĺnpontjábóĺ kiemelten fontos,
.'búně.|körĺető v.agy bünelkóveĺes tzeniponĺjából veszélýeztetett gyeľmek. es fiata|korúak segĺtése,
20í3. 03'0!:20l4.06'30.r ,Trě1.diZô|ď l€-0Pó..t.0/B/0$'.20!0.0í06' Aĺenntaľ-|hátóé|eÍnodotés azehhez kapcso|Tdi
visd|kedésminiäkat.ösáönzókarnpaily . .

r 
'Börtöń'fp|klóŕ 

- Kiállĺĺäs szerve.zése Plhlann Zsôf mÜviĺsznővel közisen a művész ältaĺ
tervęzeÍt és. a Kalocsai Bĺiľtön és Fogľ}.az f9gvaląrtoĺljaĺ áĺĺał keszĺtettteĺvédôkbÖ|. 
"Burattinó.T.ehelségmrÍhdľNTP.0lG.)ĺN||l3.00g

"T'ehetsé59g-'tes 
éś teheÍgĺiggondozás a gyeľmdí,édďmi szakelláĺásban "

r ;.Jgją!é!'KE€P 6'1.0/A progĺaĺti: Fenntaĺftaló temalik{ú jätékok p!ĺĺatäśa 3 dunáĺtú|ĺ
ręálĺtelepqEsen,.apr$ęktszervezése'ésĺebonyołllása,.r 

'{udatoŚ.Vfuár{ássa|.a 
sregénýsfue||en" Wdĺ.vepáĺá !éĺĺdlpzása:muhkaeĺ'Gsĺacon

háffinyos. h.drretű sfemé|yet( á|ta| elöál|ltott lerméłeJńót; ; goje!ĺt.śżälĺmilĺ.tiezeruse
r 

"F.pg|al|łpztatási.Pakhim 
äŻ oĺszá$ Köiepe Kisté'ľ.s9gben'TÁtłoP:i'4;4 pľogram.Śzakmai

vezetése
. 

"Úton 
vaglyunk - lĺ." Te|epjébzamolási program fdytetása Kakucs kdzsfuben - projektvezelô

.. $ZMM szakér6 (ĺrentoĺJ a Kbmp|ex te|epíelszámo|ási progĺambén
; Pályézatĺras GÁMoP, KEoP), tdnácsadäs.

'I

Fog|a|kozao/ beoszlás i elnök - Szo|idaitás EgyestJlet

í r Ra|i!ąppleľľsyér'lry.fęj|esztese.ą Portéka Szociäis szörreütezetben TÁMOP.2'43.Đ2-13t1"
20 í 3-051 :| - prĺ'iektvezetô

-8+



A munká|'t'ato neve.és eíme Szo|idarikłs Egyes ü|e!

'.'
Fogla|koás l beosztás

Főbb tęvékenyssgekés

' feladąüĺôrök

2009.jrinĺus=2009iöecemuer. ' 
:

szakmąi.'bżétö .'

ĺnł,,lop s;ag, lmpu|zus' pĺqr-äm. CM sarve.ąt'elĺ fiilęg1'ése Pe's! megyeen,
o .Dia,gnqżq 

Bésłítés a szénrezeu łtvĺĺfuĺłast !ĺorętoen,i PáĺýÉ?ati.tąnácsé{ág.

ĺ '

' ' .'' '. iIďletg$:TnMoe3;2t3KozmÜvélid*iintézménýenaz:open'attarokiriulápąĺt, ' '.'..','....:''..iT'.AM0P'5'54:AnfidLszkiľnin'{dÔs.gmmo]ítáĺipgaťáśa.:ämedĘ.bąn....

A;munkältätó'néve.ésoíme.j lĺunpioĺtlĺu'ánsiôlgelhioł.oĚxg;".ffi;é;.-:1-1ĺ.1i,l. .|. '' ' . 
.

"".'.'|dötaľtami;2007:augus'zfus',ĺ'.2009-.szeptember30.

Fog|alko'zas{beo9ztá9Broľkfuezeto'''..

t-'
feĺada|o!:

. ..' .. 'i . Apĺojekt-teamm,q4kajánq!.ĺrányĺtásaésszakmaivezelése, ' ''
r Telepfe|számolás.Kakucs..községben, '' '' '' '. ' ' ' ' .' .:.. .r ' ;'Munkąďô.$aopn łiátránýos1lie!ľĺetü.szenie|yek kęz6| esÍogla|lĺozľai{si p1ogŕamjánali 

''''.

.!eboły.o|ĺtágé; ..: : .':. ': '' '. .:''..: :'....:''
r: 'AKonzorcĺürnmunffinakosszehängoláśa;|ĺapcso|attaľłásäz'sZtr,ĺM.{s'á.oÉn:i|lętékes

śzakembeľéĺw|, . : '



Fóbb tevékenysýsek és rgry ł44 Ese|yegyen|öségi szakembeľek kęzése és fogĺaĺkofatása pro}łkt - pĄektkooľdínätoľ.
feladatktjľök fe|gdatok:

oktatlrqgzervezes

a célcsoport gyakoĺlati munká1'ąh ak blügyelete

Bé|yegyen|ösegi iśmeretek olđatásą

Program és iľĺtézmény akkeditác{ós djáľas lefulytatása

:
.a

a

a

Í'

Phar-e ACCESS 2003 Mikro -Szqlĺnai.es civilösszefogáĺ az elóítéĺet.mentes oktatasĺ köĺnyezetéń
ilediađąs mÚhelymunka és képzés a iT gyakor|atéĺt
Feladatok:

i ł tĺéner - embeĺi jogok okhbsa

A munkáltató neve és cime i.,ogk|inika és stľeetLaw oktąlásĺ és'Kutétási A|apĺtvány

|dótar|am Łooł-zoos
Fogla|kozás / beosztás irgyvedje|ö|t

Főbb tevákenységek és logÍ kěpvise|et, szezôdesek előkészitěs e
fe|adatköľók 

i
.A munkáltato neve és cĺme ior. tĺép'tán Ensébet iigyvĺĺdi iroda

T'NękęnysĘ tĘusai aga' ??lfsa|fijog,;ga7dasąii jqg' cegjag, ingat|anjog .

i

ldötartam Ż0o0-2om

Fog|alkozas / beosztás i csaláogonĺoa

Főbb tevékeny!éoek és j 
1v191etľezte!9fl ľqq|m9Tĺ':.! kgzoft'élÔ gyermekek szu|einek családgondozása. Kapcsolaĺ+raĺÍés az.fetadatkoŕoĘ 

i :*1*:ľľ:ľ:ľľi|'*!ó.:.''.*ĺ'11.v'1ai9ł|al* q{,l.lvervepťelĺľel, gyeímekoith.ił'ňáI'šää'äao,
' i .programo|ĺ szervezése a'Gye.nĺ.etsjó!ęü ęq|gáľattaĺ.kęppsoląban áľo'ftíermelemeĺĺ.teoo'ó']ääs,
i kéznüVes.szakkor vezetese

.j szeľnináĺium vezetráśe'a.-logkliniká;.es SF'eet;t.aw oklau$ és'KulatasiA|äpífväqy ha.ľgaĺói szämáŕa
A.munkáltati nevg és cĺme iEnsébetVárosi.Gyermekjólétiszotgáĺat : 

. 
.' 

7A munKa|talo nevg 9s Qlme ;EnsébetVárosi. Gyepekióléti szolgálat

|07.8'Bgdapgst Átpáľ u. 3.
i

!

idotartam i zoog.zooa

Fog|a|kozasl beosz.täs I csalaogondozó, gyámi tanácsađó

F:óbb Íevélĺel]ys9.g9ľ ľ i *gJ.|ľt*törvérlyeť kePvise'lęÉva kapcsotatos ügye.kintézése, a gyermekvédelmi tďvény haľá|yba
feladątko-rok i |épésekor a gyeĺmekek stáfuszanak te|tj|vizśgá|ata

A munká{tato' neve és címe Fóvárosi Tptiiteti Gyeńekvedetmi Szakszotgálat
j 108í Budapesl A|fö|dĺu.9.í3,

Tanu|mányok 
I

i

|dótarbm iĺ99&2003

Végzettség {képesítés p6csiTudományegyetem Áilam.és JogtudományiKaĺ. jogász

I

I

I



. Beśżéd

:i .Foĺyama.Es

Bqdépe.ĺt' 20ĺ 51. 02' 15.

dľ. Szabl Polai Bemade'tt

rl



l'

a.
ONELETRA]Z

1. Vezetéknév:

z. Keres.zlnév;

3; Születési'[ďő':hettr1:

4|

5;

:Nemzetisé.g:

Családi:á!!ápot

Tanutmán
yok:

mágvaľ

(

Intézmény Dátum Yégzettség

2006

''''
2001

1996

:S-zo'c!o!ógiä ' 
: 

.

''.'
szocĺá|oo|itika 

.

Magy.ar nyelv és
iŕodalom' .'. '. .

(_ Tale.qua|e moderntánc együttes,
Eger

Bgd9pes! Kortárq Táncm.űvészeti
ĺs.kola, Budapest

Dobó .Is.tván G.ĺmnázium, Eg.er

szqciá!p€.dagógia,
tänáGsffió,tanár., 

.

'gýeŕměk=lés: ]. : '

.ilłjrjságvédelmi
szakernber

Modern. és ' kgftárs
'táhc; mozgásrhiívészét,
mo4gástél.ápia : (nÍnEs
diploma)

..
érettségĺ

kás

közepes

7.

Nyelv

Angol
Magyąr

Hye.|vtu.dásl

: olvąsás

ktizepes

.. ; An'yĺanyelv

1996
.:'.''

...'.''

1988:97

1991

Beszéd .
kĺizene. 

'



Sta kma í 9zo| g áltató,''(tinkéntes.'9eg'Ítŕí) : Váryá Vé rt A|ap í'rván y

tO'

í.ĺ;

pr.'ogra m - és rendeżvéńy'szeŃezés.
.śiäkrna! lektorálás: . ]. 

.

..
Szakmäi:gyákoľlati ' . '

1996 ; 'Trainex tjżH Isko|a

ok!a!.á.s.'.s'.prueżő,ĺ.osztä.tyrőnĺĺt,tľene1



.-
.ĺ996i
1997

Ł99.v.
1999

'.:.
.'...

'ĺ9.9p.
2000

1999.
2001

2000:
2004

'''
20oo-
2002

fAO2.

2003

...'

Théba Színrnűvészeti A&adérnía

drárnatanár

Széĺ utcaÍ Középisko|ai Leányko||égium

'csopoftVezető neve!őtaná r, tréň e;. taR ácsadótanár .

.:.....'
.ART xXI. Mr!íyészeťpáftoló Aläpítvány
ľj$yveżető titkár, rendezvényszervező '

Fő1ix Mr!ívészetĺ Nűhely és Drámastúdió
dráma:, és mozgástanár

KgnszenzuS ; Mediaťoľ tsoport

gýa ko-l.n ok, co-trén eŕ
'..''.

.oktatáskutató ĺntézeť ' :. . ]i . ]. 
.

megbízott kutató
..

Sepĺa Lifesty|e.'oracle 
.'.

kutató,ręndezőas.qzĺszte1s

Támaszpont:..Kontakt AlapÍtvány : .''
:..

óraadó t.réner

Móra Ferenc EGYMI (Egységes
Gyó gypeda gőgiai Módszertén i lntézňěńy)

!aná1, kutató, tanácsadó

Didaktikai Miĺhe|y. ęiľix Stú'dió

Trá.ler, oktató

Aľtmén ľ'ĺ|MM Egyesü|et, Tánceánĺa eg.yÜttes

Mo.zgás- és táncterápiás asszisztens 
'':

2BO4-
2009

2003-

2074

2004-
2009

Tt.
I ĺ.

I

I

I

I

I

i
I
i
I

l-
I

I

I

l-
I

I



Szo||daritás Egyestilet

Szociqlógus2009.

201-0

2009-

żot'g

2009-
.

ŻoL2'

Esély a rne-gújulásra Szociá|is, oktatásĺ és
Kulturá|is .Ko'zhasznú Ôrszágos :E.gyĺesrj|et -
"Fejlesztő és.'Páh7aorientácĺós K|un' ' 

'

Tréner (szeméĺyiségfejlesztés
pályaorientáció)

'.He!eki. o.rszá.go5 kozéleti |ap
újságíró 

'

Felnőtťképzesi ':

lFrén er: (szoc.iá lis ko mpeten ci a1e5 leszęő il.énin g

' szocĺális'gondozó. é9 ápo|ó seakképzesb.éń) -

201,2=

207.2-

DFT':Hunoá:ia'.Zrt. .''..'. .'''':.:...
Tľé.ner| .. : . o.ktató (konŕ|iktuskezelés'
stresś'..1.l<Ęzęié9,. łieEes-mege|őzés,
'mentálhtgiénés preyenció, łommunikáqĺó,motivácio,: tárgyalästechnĺka,
PrĘzenťációtechnika) 

,

:.........
Várva Vár.t Alapĺtvány .

'

S.zakmai: sżo !g áltató (kl.kisterh es-e k segítése,
orokbefogad ás e!őkészítés)

20ĺ.3- ''Kü|városĺÁ|dozatsęgítés'/ projekt. .. .. .ľÁľtop-s.o'.l'c-ĺ'ĺfr.

SzakrnaÍ m.ęg'välósÍcłj :...
. (egy.éni ' 'é|etý.ezetési tänácsadás és

ĺt -' fr -.



kríziskeze|és^.szenvedé|ybetegekket végzett
utcai szociális rnunka, képzés-előkésžítés,
ta nu| mányírás; kötetszerkesztés)

12,

1995

1995

1995
-1996

1996.
2001

L997-
1999

2003-
2009

2003- Konszenzus -
2004 : Meditbr Čsoport

2oa3 Táĺňaszpont -
KontaK
Aiápítvány

foos- Dídaktiĺ<ai -' ... ' Miihé|y-Lárĺx
Stúaíó

oktatói' e|őadói. tapasztalatok:

4'.siámrj
$Ya.koľ|ó
Altalános Iskola
Eger
GYIVI, Eger

Alpárĺ GyuIa
Közgazdasá9i
Szakközépískola
,'Eger; Tr.ainex
ÜżletĺIsko|a,
Buđapest

Théba
Színművészeti
Akadérnia;
p'őnix |!ĺűvészeti
Mŕíhely és
Brárilästúdió,
Budäpeśt

Szél utcai
Kozépiskolai
Leányko||égium
Móra F'erenc

Ęoeciálĺs
Altalános Iskola

Empátia., és kommuníkációfejlesztő tréning

Dráma. és mozgás kurzus hátrányos helyzetű
gyerekeknek

Taĺulási szemé|yiség., és képességfej|esztő
tréning

Dr.áma='és mozgáskurzusok

Tanu|ásĺ .személyiség ., és képességfej|esztő
tréning

fomp I ex 9zemé| yiségfejlesztő trén ing, egyén ĺ
életvezetési tanácsadás;
rnĹÍvészetl ismeretek, médĺaismeret

konfl ĺktuskeze|é' s, med!á ció

m0zgásművészeti ku rzus

ko n'f liktu s.kef e1 és, tea m mun ka - csä p atéPÍtés,
projektmódszeľtań, Önismerét kooperativ
ta n ulásszerveżés, a g resszĺókęze!és,
tehetség go ndozá s, egyé. n ĺ ľeji esźtéi' i te.rv,



ĺ'éjl eqztő ěrtékeles; koĺnrnunikáęió.
rális neve|és

kutzusok

*2oo4: Aľtman MMM
2009 Egyés'tĺ|ét,

Tánceánia

. . :égytitteś:.

2AL2- MRE
Szeretetszolgála
ť Fe|nőttképzési
Intézmény

201.2-,'EFľ- :Hungárĺa
Zĺt. .. 

.

mozgás. és :1áp6.,5piás fog I alko4ás

..'.''...-.'
szocĺális gohdozrá'és áBóló *épzés - segítő 

:

ko m petenciá kaľ fej| esztő trénĺn g,
ag ressziókézél'és trénĺng, sztjlői
kom petenc|af'ej lesztő trén i n g

Konf l i ktuskezelés, str. esszkezelés,
kĺégé9-m ggel ő4ĺás, mentá |h i g ién és p reven ci'ó,

' 

é ę e| m i f. ęj l eśitég' ko-r:n m u n i ká e iófęj|esztés,
tá rgya lás!éch1Íka - pr.ezentációtechnikai
egyij ttm űkÖdésfej lesztés előadáśo r es
tréningek .. 

.

:

Í3-.Kutatásokĺ' '

Az isko|a és a:gyerľnękj'óléą (oktatáskutató Intézet) 2o0o.'20o2 '

A magyarországi roma ifjÚsági szervezetek, (Nemzeti IfjÚságkutató Intézet)
2001

Comenĺus 1. program -értéke|ő kutatás, (oktatáskutató Intézet) 2002
Diszkrimĺnációs térkép -készítés módszertanának kĺdolgoziisä,(Konszenzus -

Mediátor csqport) żo02
Kĺs,ęb!sę9ĺ Felsőo.ktatási és Tudományszer.vezési :Kezdeményezések Közép-

és Ke|et- E u r.ópában, ( oktatáskutétó Intézet) 2oo2
Ér.tékpľeferencia és szocia|izáltságí szint. és helyzetfelmér'és az lľjtisági

Tagozaton, (Móra EcYMi) 2005
ÉlŁ"]ľj.* .szociá|is - erkölcsi nevettségi szint- :és ál|apotfe]méréś, (Móra

EGYMr) 2008

Egészségnevelési speciális oktatásj proErąm - kér'dőíves előfeĺmérés Támop
páĺyázathoz(.Szo|idaŕĺtásEgyeSĺ].|et)zoio. 

:

Környezet és Energia operatív Pro'gl.am - :kér.dőiv-es fęlrnérés .KECIPpälyázathoz(śeo|iuařitás Egy.estileg?oĺo. ' . ...
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' | . .iÚtiavata].-.Elĺ<acstan'..tuńl.on'v.6. oszüry.l."sieiu'..ĺľ,tgzaít< rciulo, zoĺ51
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. ' ĺs. u;ságcikkek:
.1. 

A humánel.őfol.rás lg:azi arca (l-|etek,2009'1o.o2.)

2. Busszal érkez|k a konyv (Hetek 2oo9.1I.z7.)
3 ; N.;ĺitoťt parasztudva r kĺrálýĺ. csemeg ékkel (Héte-k 2009 ; 12. 22. )

] ' '. i,,;VärépÍtők (Hetek20ĺo.g4.oi.) ' ' . . ' 
'

|.':5.,śżu'letettsziitők.1Hete*.żaĺl.oz:.,z.9.)'''''::''.''
' 6.Láthatatlanok:1Hetekzoi.ĺ;ĺo.ze.)| . . ..' .'.' ' ,'' '

7|:A.bo|do9ságmiísikotda|a..(|-|eté.k2o12:09'.28;):

' :'. .s' Ko.rtäŕs:Ísko|adrárna; ;.6|-|'ete.k 2b.12.1tl.1o'1 .' . .

'.''.'..9..'Az.ottatĺs..oiyan;.mint.a.vasút:1i,łetetżgl,f'7z.ií4..).'..'.
. ...:.':Ío;KÍssikeľis'.ná'łv'elleümeńv:ĺľłeter..zo'ĺi;o8.śo,;.''' ' ''..'
':: ] .'.tí,nśzäbäddätété|'.teo!l5giáj.a:(ľĺeter..żo13lg.9.zo.)'' 

'.'''.. ' ] .
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.' .ízn Gurulóik1Heték.ż]0:13'':io;ż5.):(Hal.r..g66ĺä'á tár.säáaläń.zoĺgi lt.oĺĐ.

. '. ' . .ĺsi' n coacn.titka 1:ĺobĺŕa onlĺńe 2oĺs.ĺo.zs;1: '

'.;1'41i|Egyg2.ľ..ýoltrholnéfüVo.|tÉ(HétekizgL4,.ol.i03")'.
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Hećĺ beoszlás teryezet! idópontj aĺ
a te$esítés időrartarna alatt hónapok szerinti bontrĺsban

(

ttłj tfő

2015. február
fOLS.O2;27 péntek

2015.02.28 szornbat
20Ĺ5.
március

2015.03.01 vasárnap

2015.03.02 hétfő 5 óra 5 óra
2015.03.03 kedd 5 óra 5 óra
2015.03.04 .szerda

2015.03.05 csÜtörtök 5 óra 5 óra

5 óra 5 óra
szombat

2O15;03i08 r4a9á;npp

2015:03.09' hétfő 5 óra 5 óra
2015.03.tr0 5 ora 5 órä

szerda

2015..03.12 csiitörtök 5 óra 5 óra
2015.03.13 péntek 5 óra 5 óra.
po15,03.14 szombat

2015,03;15 vaĺá.ĺnap

..S;.óra 5 óra
2-01,5.03.17 kedd 5 óra 5 óra
2015.ffi.18 szerda

2015.03.t9 cstjtörtök 5 óra 5 óra
2015'03.20 péntek 5 óra 5 óra
2o1š.o3j21 lszombat

.20!5.43.22 vasárnap

2015;o3:23 hétfő 5 óra 5 óra
żors.os.zą kďđ 5 óra 5 óra
2015.03.2s szerda

2015.03.26 csĹitĺirtok 5 ora 5 óra
20t5.03,27 péntek 5 óra 5 óra
20r.s.03.28 szombat
20t5.03.29 vagáľnap

2015.03.30 hélfő 5 óra 5 óra
2oÍ5,o3.3L kedd 5 óra 5 óra

2015;04,01 slgrda
2015.04.02 csijttjrtök 5 óra 5 óra
2015'04.03 péntek 5 óra 5 óľa

- .? I'l .-.



Ř
-łĘr|.. . : .15;04.04 .

,201s:04.05, ý.qĺí.rnap

2015.04.07 kedd ) ora t Áia
2015.04;08 ' 

szerda

5 ir.a
2015i04.10 ' :péntek

-

5'óra 5.órą

5 óra 5:óia
2:Bt5l04.,Ĺ4' -.. .: kedd 5 óra 5'óľa
20!s.04.15 sterda

' 2ot'5,o4,t6 csütortok. 5 óra 5 óŕä-.-29].5.04;17. péntek. . ĺóri . íđÁ
2o15.o4.t8 ' sżombat _

5 ór.'a:'

?015,04.22 . szerda

.:5 ora

Sóra.. . ...:': . ' S.óra

5 óra

5 óra

''.w+.Ą

b*--.
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.Ą
201.5;05.18 .. .hétfő 5 ora

eSrc"a"?&tr*
5.óra

5 óra
.2015i05.20 . szerda

2015.05'21 csÜtörtok ) ora 5.óra

2015;05.22 péntek 5 óra 5 óra
2015;05.23 szombat
20Ĺ5.05l24 vasárnap

'2on5l05.25 hétlő 5 óra 5 óŕa

20-15.05,27. szerda :

2015,05.28 csritortok 5 óra 5 óľä
2ot5'o5,f9 péntek 5 óra 5 óra
2015;05.30 szombat

2015.0s.31 vasárnap

2015.'június

201'5:o6'01 hétfő 5 óra 5 óra
2015.06.02 kedd 5 órá 5 óra
2015:06:03 sżerua...

20x5:o6;04 csütörtłik 5.óiä' 5 óra
201.5.06'05 péntek 5 óra .s oä
20L5;06.06 szornbat

2015i06.07 vasárnap

'?p15.06'08 . héťfő 5 óra .5 órä
201.5:06.09 k_edd 5 $'ťá :5 óra
20_15.06.10 szerda

20ĺ'5.06i11 csütör.tök 5 óľa 5 óra
2015'06112 péntek 5 óra 5:óřa
201s.06.13 szombat

2015.06.14 yasárnap

2015.o6;15 hétfő 5 óra 5 óra
2015.06.16 kedd 5 óra 5 óra
2015.06,17 szerda

2015'06;18 csÚtiĺrtôk 5 óra 5 óra
:2015'06.19 péntek 5óra' 5.óra
20t$06:20 słqmbat

201506.27 vaSarnap
:2015:;06.22 hétfő 5 óra 5 óra
2015;06.23 kedd 5 ora 5.óra

?OtSiQ6.?4 szerda

2015 j06.25 csütôrtök 5 óra 5 óra
zots:06.26 péntek 5 órä 5 ĺĺra
fO75;A6.27 Szombat

2015.06.2S vasárnap

2015.06.29 hétfő 5 óra 5 óra

5 óra20L5;06.30 kedd 5 ora

- l-f,- - 'tt ....r'
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2015. jú|ĺus

2015.07.0-1 szerda

zo15,07.of .csütörtök 5 ôra 5 óra.

5 óra ..s.óra.

5 óŕa. :5óra
2015.07.08 ezerda
2015;07;09 csÜtortök 5. Ora 5 óĺa
2015'07.10 péntek 5 óra 5 óra
2A75,07,t7 slombat
zotý.07:12 vą9árnap

20x5.07.13 '' . hétfő 5 óra .5.ó*
2015-.07,L4 : : kedd s oŕa '5 órä'
2015.07.ĺ5: :fterda
2015'07'.:16 . ćśtitg.rtiik 5 óra
2o7s.s7.!7 péntek 5 óra: 5.Or.A

2015.07.r.8 szombat
2015'07.19 Ýasámęp

?01s.07.20 ..hétf'ő 5 'ór.a. ĺó*
5.óirá. ' ' ...' '. . .; :::-:' -l I=_Ę

2075:07;22

5 óra 5 0t'3:

2,9I5,O7.24 .pénték 5óra 5.6ra,2075.07':25 : szómńat
2A15.07.26 vasárnap
2ot5;a7,f7 . : hěťfő 5:óra 5 óra

5 őra. 5 óra
20Í5.07.2€ szelda
2ot5,a73o cstitört<ĺk 5 óra.

5 óra 5.Ora
2-015. augÚsrtuś

2015_;08.01 szcimbat

5 óra

:2015,08,05 szerda '

201,5.08.06 csgtĺjrt0k 5. ór:a 5 óra
5qľą ' 5óľa

201s.08.08 szombat

I

a
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5 5 óra
zo-i5;0g:í.1' .' . 

.lłěda:. 
5.ó-ľa 5 ó.ra

.szer-da

5 óra
. 5óra

2015;08.í'5 szombat

2015.:08j17 : ' hétfő. 5 óra

5 óra

5:óra

5 ól.a

2015;08.23 vasárnap

,2015.08.24 hétfő ' ' 5'óra 5 óra

śzeľdä:'.

5.őťa



Sza km a Í P rogm m .lpíjľjĺsa

A přogľam célteľĺilete

J ózsefofuos Mągdolĺa-negyed

Népszínhláz utoa _ Baqeľ Sándor utca (teJęki teľ) _ Fiumei út - Barpsp uleą - Kálvlĺľia tér -
Bargp.s'utca..Koszoľ.u utca - Mátyás tei-Ńagy Fuyaľos utca átta] 'haüáro"ltlęnilet

Á pľojékt időtaľtama;

2015. február 27.tó|20l5. augusztus 30.ig

A pľogľam céIcsopoľtjai:

ĺ ) a célteľiileten.élő, Vagy ott taľtózlĺodó szęrhasan' áló
2) fia.tďkpľ'uak, akik még nem dľoghasználók, de életkörĺĺlméĘeik'bőI ađódóan

v e sreLy e.ztstettręk teki nthetők
3) az érińtett személyek csalrídtĘai, hozzfitaĺtazői,

A pľogľ:ą.mson{n.eg5l'üttműködé! más szervezetekke[

.''.^ ; .,JESZAddÍk.tol.ógiďGonđoió

CsaládsegÍtĺi Kcizpont

' egészségiigyí intézmények

Józsęfvlĺľosi Vámstizenreltetési Szolgĺĺĺat

polgĺ{ľőrség

SZEM program rnlĺköđŐ szerveződései

Ä. pľogľam c.ó!ja és'feladata:

Az uĺcai szociális megkereső progr.aniunk elsődleges céIja a kapcsolatteľemtés olyan
csopoľtokkal, illetve esopoľtok tagjaivď. aki,k ,,láthątatlanok'', ',rejtőzkĺidők- vagy más okok
mia.tt (pl. illegĺtis tevékenységek, m.entiílis prgb.lémák) n€m tudnak valamilyen programba
bekapcsolódni, a ptogľam irĺínyában elköteĺezödni. A'pľojekt iđősąak alatr soľsĺĺrs segí.tőt
közössęi;vélelrré-nyfo$.nálók bev.q&ísa a 'gondozásb.a valarninÍ a szociális., egęszségĺigyi
siolgaltatasokat igénybe vevĺik számĺinak .növeléqęi rnás ' 5zolgłiltatásokba ttirteĺó
tovab.buJalasuk lehetöségének megteľemtése. .

=-tg 'L .,-.



Fęl'a'datl a kieľnelten v.eszéIyeztete.tt csoport sęgítésę a szabadulás in{nyába
lépések inĺnyába és egészségĺigyi kontľollhoz.jutĺásának támogatrása. (hepatitisz C feĺőzések
kezďése, dľogaĺnbulanđą absztinęĺcĺa-orientált kezelések)

A kapcsolatĺeľeĺntés megtĺĺľténte utan annak elérése, hogy az érintett szemé|yek az
egészségtĺgyi ellĺĺtóľenđszeľbe bekerriljenet dnogos karrierjuk megtdľjön, a drogfrggésböl
való szabadulĺís íĺányába az első Jépeseketmegĺegyék.

Másodlagos célja ismeľetátađás (edukácio). Tiibbek kł:lzot, egészségügyi étetviteli, jogi
infoľmációk źltąđeľla (aktualis jogszabályokróI úíjékqtlatł"s). Széteskĺiľű tätjékoztatás az
elérhető e.gészsegügyi, illetve szociálís segítő szolglílta*ísołľól, ĺnté.zrnényekľől, sziikśég
esetén az éľíntettek delegálasa eaek felé; ösztönzes az egészségiigyi szűrések igénybevételéĺe.

A progľamban eléľt kliense|<né| az alábbi fęladatokľa helyezĺiĺk még hangsrilyt:

. a problémamegoldó, kezelö es döntéshoz.ó' képességek erősítése
o a lehetőségeikre és a képességeikĺe történő ľávilágítás
r a sąiát.felelősség orôsítése
. : a lcap-csg.lati háIó foltéľképezése

r a családi' és táľsadalmi:ka'pcsolatok ápotásanak elósegítése
. éIetvezetésében nyujtott segítség . . :

A pľogram megľa|ósulása;

'.
Íĺę!i 20 órźtbql,.léga]rĺbb,két fő gzociátiś 'mp.akłs intenzív (asszeľtĺv) utcaĺ megkeĺeső nrunkaĺ
végez a- Gélterületen. Az :asszertív .utcäi .munka egy-egy nre-$1ráĺfoozott, jót köľiilíľt célcęopoľt
iirtenzí'v utcai gondozásźĺt je|enti, a tagokkď folytatoťt hęt'i többszĺĺľi utcai konzultácĺókftal.
Ezek a konzultäciók is egy foľgaÍókőnyvet kövefuek. Ez ŕĺilönbözik a .hagyomrán1,os utcai
ľnuokától, ahol ąz utcán kĺiltinböző csopoľtokkal igyekszĺink kapcsolatba lépni, bizonyos
fokig iraľlyítatlanul, csak általłinos célok mentén' Cél az assr.ertív utcai munkĺĺva| soĺstaĺs
segítők illetve közĺssegi véleményfoĺľrrálók bęvonasa az utcu gondozĺsba. A szociá|is
munkĺísok a célteľületen gyahog jáwakeręsik fel a nyíltszíni dľogszcenákľa lehetőseget nylijtó
teľii.Ieteket' lakóépĺileteket és teľerntenęk kapcso|atot ą kźlbÍtćlszerfogyasztókkal as a
veęzélyeztetett csoportok tagjaival. A megkeľeső ľnunka soran'ártalomcsökkentéssel és a
kezelés, gondozas lehetósegeivel kapcsolaĺos infoľmációkat ny.tljtanak a klienseknek.

A projekt le'bonyolítasára szłÄ<ĺnaí kooľdinátoľt jelöliink ki, akí nyoüron kövęti a szolgáltatás
.végzését,illętve konzutĺácíót nyrijt a szociális munkasok szÁm6ĺz

Aĺz utęai szociális munka síkeľe a biza]om kíépítłÍsén tril a ĺendszerességen is alapul. Éppen
ezért igy:etr'szunk a klienseink lzźmőra kiszímítható módoł' vwąflazoÍ| időpontokban
megiele-nní

- ,ł.-n '-
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A pľogi:ainsoráp nľújtott egyéb nzo'lgáItatí.š.o.-&:

' 
:1. r... . :'. :;.:

..t ,,-' t- ' '

Megke'ľeső muĺka.'ręjtő2ködö; pľobléĺräś. dľogfrasanálók,
feltérké'pezése;veJĺik kontaktus felvétel .i''j
.Rendelkezésľe áIllĺs:ą kapcsolaďelvétę| Iehet{iégének biaqsĺt4sa a szotgáltaľásiidőn kĺv'ĺil is
K'apcsolatépítéĺ: ,bin|ni'kapqsoiat kiépítese i-.elsőśoĺban a rejtett dľoghasarátó} esetében
banesú'lyos ...:. ii. .'''.. ' .

.ľľoutemateĺ<ĺp i azegés,zsé'eÍigý;.pęzi9.ľrés á 1,.ł.,gisztełrciáĺiś és.családihęly"".' *ĺ1*

.ktĺ.ľ.nľe'.z'el;'dr-o€és:alkoholhasznála1.felté$ép*eĺę; :''' ,'. '' ' . . ... . '

' Infgľmáció nffitĺĺsl t"olo.ľ'el1.eto'ől, szociäi.J es' egeszsegÍi'gyi el|átĺĺsokról' joei hályzetről,
stb. Inforryźĺció. és fetvilĘosítas nyr1jtísą;..ą. dľogok fajtáirót, hatásmechánízmusukľól,
hasarálatuk ľi'vid és hôssz.u távú vészćlyeiľtíi;.vfuatlan következnréĘeiĺől.:Az inrormáciĺlc
átadásłľa beszélgetés révén keriĺl soľ, de ezt á,.célt szotgďják a szociális n'unkás(ok)nál lévő
infoľ.miációsszóľ.ďapok.is.: i:'. ].'' :\

'Ügy.intéze9: iľatot ĺeszetżéśéb.n,.,"ocialis ugý'ę'kb"n.9e!ĺtsegu.yĺjÉ. . . '

Tanácqadás: ,infqnmáció' a:'lehetséges kiĺÝetkeż$.lĺ'pese*lreż, életvezetési tanĺĺcśaaas : 
.' 

'

Kbżosségĺ:éllátr{sbá:ésaađittďogiai.gonđozóaiaĺĺĺte.',. .' . 
.. 

. :. .. .. .. .

Mäs elláĺásba iľán}'íüás:(sżociáIis:'irodą cśalád=śe'gítö; munkaĺi'eyí központ, ną.pp"li melegedo;
. - ir:..r-; .. :.'.. .. ,, ,: . ."'

stb).szĺit<śég és'igénĺ szeľínt a kĺienseŔ egéĘľęg.ĺÍ.gyi 'ínteanĺínybg, dľogambulanciáti.,ugy
' kóŕházi os' ztáIyľa.történó:efiuttaĺĄa .j..... . 

. '. . 
'

'' ': '' PszieholÓgiai''pegí'tség;.ą'kľízĺslre]yzętben léýő:.dľ.qgfo..gyasaók śzámĺĺľa' 'Gyakoiiak'lehęt$ek a
: ' ' különböz8.si'o'ongíĺso.s es z"va,t' ĺĺneĺęką fieuem"łen hanucinjeíókr.ą 

"oĺ 
nme*ies'.' 

' 
:i -:

' :' .tulń9legedésrą.kis'zaľađĺís érzéserg'panxzkođó.ĺ'a ol.' at<ilĺnet az.e|!źtáľ;tvégzök*o*a1i'
'''sęgíĺsé,getfudnąk#jtąq1i,'..i....'...:

. Hideg ív.ĺívíz (hidegben'meleg tea) osztĺĺsa a cćlteľiĺleten eléľt kliensek szłnwa.

clroghaszĺálo csopoľtok

A géIcsopoľÍok elérése:.

:

f;l

,rl

.-l
lti .

ri
fl

i

I

A nem repĺezentaüv'ĺninta'vételi eljrárásoknát is,.alkatnr azott;hő|abđa'' mĺíđszeľt a|kalmazzllk
a 'leendó: klisnsek:eléľésere, v'ągyís a maľie!éĺ gzemétyektöI kéľĺinĺc.javaśtatot további
v'rílaszadó.kra. A kapuő,.ľök.@elyi közögség tagiai:és a helyí közösségéľ1 doleozót de nem
tago.k) kezdęti és foly'alnątos bevonłisa. l.'

ťj.

V{ľhatĺi.nehéeségek ' i
,:.,. biząlmat[anság ij . . :

.i':' l láthatós.ag

.....'',*''::*.j:ľ#;-'.t.':.



SorsüársspgÍĺés:.

A p1qje1ĺt ceĺja lényęgében e'gy. so*!áľs Ýezére} interveĺciós:mođell .tĺatakĺtĺsa A.soĺstĺárs
.aapĺ 'prqg1ą'ą .otyan ;męEiizeľtést: .|eleoą: aÍľi€lyben szeľhasznátok .łdggk:.ĺnti**aĺu
tamosat.ást ńĺás qzeľhasznĺítőknak. A p1ojékt fe1aÄaa'me.gtłilálni. és- kĺý'áläŠztani azolatt.a
:tďie'nsekqt ak.ik akiizo.s munła ál.tgl suorosabb 

"syilĺ14űl.ođeł'ut 
rcp"e*śel;.ńagrłk is sorstáľs

(

segítőIĺké. vđha.$.ak'

...:
Amegkeľeső.mrmlĺíbaÍl..ľésztvevők.asszeľtivjt,ń*"':: :

onfelĺáľó" és.megélőiő.én:.üzeĺetek köztlętÍ'tése, az:egyilttmiĺködés és a.bízalom:kiépÍtesére.

IJgyanĺrkkor a szęrhaśznä|at, dľogos életfonna és ąz ezekhez:kapcśolódó magaaľtásformĺĺk
iľĺínyźba ęgy'éľ.telmťl konfrontĺíló és ęlutasító én iizene.ęk rnegfogalqp4{ś-a

.

.e đľog es:egyeb ilJś;*;i;;"*"" belĺili megjetenése, nemcsak az.aktÍv hasalálórą de
szűkebb:és ;.tągabb-:;köľny'ezétére is kifęjti tlit*'at. 'É'nnek.ąz ,;ipdiľęktli.eĺnt*t"egpek, :a
későbbi śáját.'fr-ggőtégek kialakutráślíhatq az:ártab.nak- hátáśáaak.' +|g' ''akrĺi: egý .maraaanoĺ

' 

egészségkĺái.osodäi;. ..ésé|ýiĺnok csökklntheqösége, n.ągybill ' ftigg ae .érintctt kĺízis .helyzetbe'

kerolt1rózzáÍat'tozió'oswleltiifizikaláI1aľo0átóI.'..'....'.
.'..

J-bŁőľendszeľ: . ' .

A keľĺĺleti'jelzöĺęnds.z.erb í.tteszkędvę'az uÍcď'szociális munlcłt néeąö. Ínunkatĺĺrsak valojábaĺ
egy ĺno'b'íI j9lzöŕ'e'ndszeľt ;!s 'ielenJen"k...'roá"tlen] 'iłf'onnációt nyeľĺĺnk. .a kĺĺzteľekęn,'
pďkok.b.ałŁ jätś.żóteľeken;.ĺakóházakbau.i|l' .a hajiékdanok.közi'Ít.foffi:szerfogy.asatĺĺsról, A
fertőzésv.e.széIyt...íe1entő .. fecskendók. ' éłźľétésę' esetén.. ..ér{eśítjĺik .. a Józsefráľosi.
Vlĺľo sĺize. me.ltętésl'$zqlgĺĺ.la-tot.

t

Budapeśt.2ol 5. febľuaľ l -ó.
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AtÁÍRÁs [. c,ÍMP Eľ,ĺÁľĺy

"-- Alulírott Barnä Eriką szĺilętett (sztĺletett:'anyjane*'e:íD
(Dszĺm alatti lakos, łnĺnt a
'szam 

alatff lalcos, łnint a Riatalokat,.Egészséget Családot Segítő Közhasznú Eryesĺilei
(székhelye: 1091' Budapest, IX keľiilet, Ülloi dt l07. frldsziĺt 3.,, nyilvĺáłtańĺĺsi- szálna:
l ľ3379) tĺtkáľa, mint az egyesiilet kfpviseletere jogosulÍ szeméIy, az egyesiilem Jlkén;
j18Ivłem, hogy az egyesüĺet kézeę| uuey géppěl 

-"toĺtE 
etćinyomott, äyomtato.tt vugy

el6bély.egzott nevę, r<ĺviđĺĺett neve alá a nevemęi a egyęsiĺIet nevében ônállrÚąn az alábbiäĹ

"B(.r-''.---

dľ. Hoťfmann vladĺmír kiizjegyző,
1093 Budapest, Mátyás u"?0,IJ3.
TelJFąx: (1)z|9.595f

mi'nt doktor HoÍľrnarrn Vlađimír budapesti kĺizjegyzĺĺ
tanusítom - B'*ĽÍk*. 

'zĺletert Ű(szriletetr; t, anyja *u"tT) 

-

szím alatti lakos, rnagyar ĺľampäĺeá', atĺ-
személyazonosságát az(e számű szeméIyazonosító igazol.ranýival, es iakcĺmét a

aszimúlakcímętigazolóhatóságiigazotvĺĺnyava|igazn1ta-"""naz,ĄIriírósi
Címpěldłźny'' lnegnevezésii okiraton szeľeplö a|ěłírásänak r'ďódiságát
--. Á közjeglzőhel.yetlas 1.s1eyéĺľazqnosság ellsnőłzésevel éľintet:t 'felet etőzetesen tájékozlaĺĺa azellen.lrzés céIjđýť, uóđjárôI és ląrtalmĺh,óI, ą kozjeg'zői kôzręmíĺkiidés megtagqđásónak
kötelezęttségé,!*.o Közjegnő.krőĺ szólĺj trjn,ény I23. s $) bekezdésében nĺegjelglĺbejełęnĺćsi
ktitslezetlségéľőI, yaIałnřnt az ełIenőnés során nlegismerĺ ađatok keze!ésérőI,___--..
:- Łz a|źlírási címpéldany ĺinmagában a képviseJetĺ jagigazö|ására nem alkalmas.---
._ Kelt Budapesten, 2014. (kettőezer-tizennegyedik) év jrlnius tiónap 11. (tizenegyedik)
irapjĺín-..--...J...E----t

U-gľsáĺn; 1 1.084/}I/.t 0 85 /20I 4.

-- Alul'írott do]<tor 6ulyáś 'Noémi,
mellett míĺködö kozjegyzöłhelyettes

2a



ři*,o,o"on ďceszsÉoęt. ď*ĺł.Áoor
.ýaehö

4ft.vts.ĺlsr

S

,,T{ĺl KŮz;tcŕĺiteti.ár.ta|ĺmcsökkent'ó qzofgá|tą{ások'] elncvcz-ásíi pioiekt |cbonyoĺ1tl{síhoľ
. ĺłakmáÍ:fa!łdaÍo.kei|ł{'tása" táľgyrł, lĺłĺzo*eszeŕzésĺórtékhątá"t el:ĺun oľĺ 'bészetr,csĺ

' :'.''.] ' '. .. '''e|járlt.ibaĺ... '.''. . .'''

.. . .' ,1. .,1 .. .t.:. 
..

Az ajánlatkéľő altat a szeľz<!đésbez ľ.endelt eĺtevezés:

Megbíaísi szerződés keľetében a KľvíoP-S. ĺ .|/B.12-k-f012-000l azonosító számti.
.,Ęudapesĺ - Józse&áĺ.os, h,IagdolnaNegyed Pľogĺarrr IÍI.,, ,,T4l|, Köz1eľiileti

áľtaĺorncsiĺkkerrtő szolgáltatások'' pryiekt lębon},olltĺäsĺihoz asszęľtír'utcai n:tgkereso mt$ka
szolsáltetĺsi feladat.ok ellátása'

BudapesÍ' 2015; febľuál' ĺ 9.



Tąr'blońjegyzék

Szaliember.ęk bem.uta1ása

; Szake1nbeľ.ek aláĺľt önéIehajza (kięgészílett }'á|toza$

, L oldal

2. oldal

t
,3. -'l3.oldal



',T4/| I(öztertilętĺ áĺalompsi'kkentö szolgáItatások" elrlevezéśtip.o'.1"kt leuonło|ĺtásához szakĺnai

' fe|ądąiok e.[|áüísa? tárryri: köilpszgrześi éľtétha1'áĺ-él neln érő..besze'ry9si eljár'ás'ba1'

'

AluliŕoÍt Baľ-na Eľika,.mint Fiatalp]łat; Egészségeą Csą!ádot Sęgít6 Közbaszn{' tgyesiilet aján|attevó

nyilatkozom' ho€ľ a|szelződés teljesíľesb soŕán az alábbi sząkembeľeket kí.v.łąiuk a ..téljesítésłie

hevonni: 1 :

VéiŹéttśé c i snreŕetese .nlakorlati idó (ln'ín. i2: llónłlp)
dr.. Szalló'Poĺai.'Błinadett

Lćĺt"y "Kory.o.l ay' B e1e.q i k0'.

;Es*ei|ĺázľ Káľo|y.
T*'náľkéľzö Föiskola :
śaooĺálpedagogus

_ 20|4. 10.3l.. 8.hónan.

Budąpest, 20I5. február l8.

tJ 
--Ljr
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ONELETRAJZ

I. Véżeték.név:

f, Keresztnév:

3; .s:ĺitétési.idő; be|lŕ!

Lőwy-Koľponay

'Beľenĺké.

:T,

. 14;

5,

N-eľnzetiség;,

csatádĺáľläpot

:6' Tanulmänyok:

trntézmény Dátum VégzeĘség

Tanárképző Ĺ9'96

Tanárképző 1996

Mugyat nvelv
irgdaĺ'om.

Szoćiá|pedągógia,
!an{ęŚädólanári
g.yerľnek:'és. 

.

irjúságvďelrnĺ
szakernbeľ:.' .

Modern- és: kol.|áľs
táną moegäsmiĺvé9zet,
rnozgášt.eľápia (nincs
diplqma)

éretts.égi

írás

közepes

es

Káro|y

.(
I

Tale:qua|e moderĺtánc együttes|
Egel'

Budap'ę'st. l(ortĺirs Táncművészéti
Iskola, Budapest

Dobó 151.y;in.:Gimnázium, Eger

7. Nyelvtudás;

Nyelv olvasás
A1gol keĺzepes
Magyą|" Anyanyéĺv

lg88-97

1991

BesŻéd

kĺizepes

s. Ku|.cs kéBzettségek:
tanáesadóľ'..'gyakor|at; tänu{ási képességfejlesztéś; empátia.,

.;a;* .)
\L,i-- -.



kommunĺkációs-, társas kapcso|atépítő képességfe3lesztés;
szemé|yiség-, kreativitásfejĺesztés drámával, mozgásművészettel ;
mólyinterjú.technika, osettanu|mány-ĺrás, kĺivetéses
á rnýékvĺzsgá |at társada|omkutatásban

9. Jelenlegi munkák;
Tréner, oktató - Didaktikąi Mrihely - |.árix sttjdió, MRE
Feln.őttképzésĺ Intézmény, DFT Hungária

Kutató, rendezőasszisztens - SEPJA LÍfesty|e oracle

É|etvezetési tanácsadás . Józan É|et EgyesÜ|et

Szakmaĺ szolgáltató (önkéntes segítő) - Várva Várt Alapítvány

10. Speci'á|ls sżakma!tapaszta|atok; ,

kognitív tanulási képességek, és 'kreativitásfejlesztés (egyéni és '.. 'csoPorlos) . :, ,i,1,,,

szerné|yĺség-, ernpátia-., kgrĺrnúńikáció.. társas interakció . ' . ]

készséó:, ďĺ i<epesseEfejĺ'esztés (csoportoś) 
. ' ''

mo.zg{s: és táncterápia, drárnąpedagógiái gyakorlat '

egyénítanácsadás(pályavá|asztás,életvezetésí,önismereti
p rob.lém á k, rn ag ata ft á si *, b.ei| leszkedésĹ zavaro k)

. '' társadalomkutątói gyakoĺ:lat (meiyinte ryúzás, kovetéses '] '' 
. 
. . '

äľńy.é. Kviesgáiat, eseta;] uľ'ná nyok; .kěĺ:dőí.vezés)

' . tanülmányok,készítése . .

űjságírás .

p ro gram- és rendezvényszervezés

szakmai lektorálás

11. S@kłuai gyalĺoľIat;

1996 Trainex Üz|eti isko|a

oktatásszervező, osztáĺyfőnök, tréner

1996- Théba Színmťĺvészeti Akadémia
r997

drárnatanár

L997- Szél utcai KöZépisko|ai Leányko|légium
1999

csopo'rtvezető neve|őta nár, trén er, ta n á csa d ó

-"Ą* łŁ-..*.



tanár

1999. ART xXI. Művészetpátto|ó A|apítvány
2000 ügyvezető tĺtkár, rendezvényszervező

1999- Főnix Művészeti Mijhety és Drámastúdĺó
2001 dráma-, és mozgástanár

?000- Konszenzus - Mediator csqpor.t
zo04 

r c'qpor't

gyakornok, co-tréner

oktatáskutató 1ntézet
2000-
zaaz megbízott kutató

2002- Sepía Lifesty|e oracle

kutató, rendezőasszisztens .

2oo3 T'i.ímaszpont - Kontakt Alapítvány . : .''

.' :' . :'

'ól:ąadó tréner

1::'1. . 'Móra Ferenc EGYMI (Egy'séges . ' .zav? Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) '

'.. ' 1ő ..'' ' ].',. .'

2oo3- Eidaktikai MĺÍhely-Lárix Stúdió

2ot4 Tréner, oktato.

Artman MMM Egyesĺilet, Tánceánia egyÜttés
zao4-
f0o9 Mozgiás. és táncterápíás asszisztens

SzoIidaritás EgyesriIet
2.009-

Szociológus
2010

20CI9-

-5-



2019
...::

Eséĺy a męgriju!ásra szóciá]ls, oktatásĺ és :

Kuitur.ális Kö-zhašznú :országqs Egyestilet -*Eej|esztő és . Pá!ýaor:ientáci'ós Ktubi,

Tr:éner -: '' (szeméĺyiségfej|esztés
p{|11aorientáció). .. 

. :

Í

2009-

2417-

zot2;

''Héte-k!' országos'köié|etĺ la.p .

újságĺró ': . ' '

M RE-Szere!étszol gá!at
Réformátus Dĺékóniai ' Fe|nőttképzési
Intézrnény . ł

'''''
Tl.éń er' (ŚŻciĆi á}i s: ko m p ete né! afej lesztő tréning
śzô9iáiĺś g-ndozó. és ápoló sżakképzésben) '

: D'r.ľ..l-|ungélria:żrt,:'.' . . . .' -

Tré.ner;' o-kt.ató (konfliktus;ke.z'ęlés,:
's.'ťreśqzkeze!ě.9. . . . 

. :' kiégés.rnege|őz.és, :

mentálhigiénés Prevqn9jô, .kornrnunikáčíó,

rnotĺvácĺó,
p r.ez en t á cĺó Ľeęh n ĺką )

tárgyalástechniką,

2012-

20t3-

Várvą Váľt'A!apÍtvĺ.ny.. : :

Sza kmai 9zo[gá!!ą!9 .(krÍzisterhesek segĺtése,
ti rtikbefo ga dá 5 e|őkészítés )

"KÜ lVá rosi ÁlđozatseE ffi 5|. prgjekt
ľÁľĺop.s.o.1'C.-1í.l1- . -. 

.

l-J!t.Gyü|ekezete

S4ąkrnąi megva|ósíľó
(egyéni életvezętési tanácsadás. és

kötetsi€rkesztés)



L2, oklatói, e!őadói tapasąta|atok;

1,99t5

,t997-
íg.9.g

fQ,O3.
2009

2003- Konszenzus*
f:ao4 Medĺtor csoport

2003 Táma-s.łppnt -
Ko.ntakt

' Aiapítvány

2003- Dĺdaktikai -
Műhe|ý - Lárjx
sttidi.ó.

: E'ropátÍa -, és . kom m u n'i kä cĺófejleszqő: tién in s

Drá rna - és mozg ás turzus 
: 

lĺá't'.4nýos h e|yzetű
gyerekeknek

Ta n'u | á sĺ szem élyíség'. : és képességfejlesztő
tréning

I

D.rárna. és rrrozgÉskuľzugok

konfl|ktuskezelés, mediáció

mqzgásművészetí ku rzus

konf| iktuskeze|és, tęa m m un ka - csapatépítés,
Pr'ojękttnódszertan, önisrneret, kooperatív
tanulásszerveąés, agr.essziókeze|és,
teh etség g o n dozá s. . eg 1'ĺéni fej lesztési terv.
fqi| esztő -ér'téké|és, korririru niká.qi ő
kŕeativĺtä s.fejlesztés;mu|tĺ ku ĺtu.ľ.ál is neveiés
kurzusok

4. s7á;,mú
Gyakprlo-'
Általános.IlskoIa
E9.eľ
GYIVI, Eger1995

1995
-1996

1996.
20.01

t:
| .i
r:l

-4r ko'"



mozgás- és táncteráp|ás fogĺaIkozás2004- Artman MMM20o9 Egyesĺ)|et,
TánceánÍa
egyÜttes

2OT2- MR,E
Szeretetszo"|gála
t Felnőttképzésĺ
Intézmény

zoLŁ- DFT- Hungária
Zrt.

szociáĺĺs gondozó és ápoló képzés - segítő
tom petenci á kat fejlesz!ő trér.ring,
agressziókezelés tr.éning, szülői
kom petencĺaĺFej I esztő trén ĺn g

Ko-nf|íktuskezelés, stresszkezelés,
kĺégés. m eg előzés, mentál h ig ié4 és p revenci ó,
érze| m.ĺ'fejIesztés, kommu nĺkáci6fe1iesztés.
tárgya|ástechnĺ ka - prezen tációtec-hnĺka ;

e9ýĹiťtmŕÍ ködésfejlesztés. eiőadások. és.trénĺngek .. . '

Ĺ3' Kutatasok:
Az ĺskola és a gýermekjó|ét,.(ortatásłutató Intézet) 2oo0-20o2
A 'T|gyaror'szági romä lfjrlsági szeľvezetek, (Nemzeti ĺr1Úságtutató Intézet)

2i001

Cornenius 1. 'prograrn -értételő kr.ltatás, (oktatáskutatĺi Intézet) 2002
Diszkrirnĺnációs térkép -készítés módszertanának kldolgozása,(Konszenzus -Mediátor csoport) 2002

Kisebbségĺ Fe|sőo'ktatási.és Tudomá.nyszeruezési Kezdeményezések Ktzép-és Kel et-Európá ban, (o ktatáskutató Intézet) 2002
Értékpreferencía éš szocia|ĺzá|tsági szĺnt-

Tagozaton, (Móra. E.đŕĺĺI) 2005
Érze|mi _ szociáľís .. erkölcSí neveĺtségi

EGYMI) 2008

és he|yzetŕelmérés az lľjriságĺ

szint* és ál|apotfelmérés, (Móra

Egészségneve|ési speciá|is 9}t9tá9ĺ program . kérdőĺves e]őfelmérés T'ámop
p ályá zathoz (Szolĺda ritás Eg14esti let) 20 1 0.

Kör-nYezet és Eneřgiä operatĺv Prograrn - kérdőives felmérés KEOPpá|yázathoz (Szo1 idaľitás Egyesri'let) zoĺ o.

. ''Trendj zőld'. - qľojekt - hetyzetelemző kutatás és megvalósíthatósági
tanulmány KEOP pá|Yázathoz (śąoli.dąrjtás Egyesü|etl żo ĺ i

- ď_
W.*-

t

i



]lłArcok a.ľnédiábanl; n1ojett attĺtűdfelmérés -TÁľ"ĺo.P :pályázathoz (Nonprofit:szövetseg)żoĺĺ.zoiż- ':... .''

14; Lektorá|ás .

'Útravaló|'.-''t.rkotcstan tankönyv.6. oszttĺ|y reszére'(Mö3................aĺk.Riadó,201.3)

:ĺś;.::ti;ságcikkek:' ''.'' ..''
.

1' A'humáąeŕőforrás igazi arca (Hetek.20o9.10.o2.)
2.Busszal.ér:kezíkakĺĺnyv(He!ek.2sog.ll.zl,)''
3. Nyitott párasztudvar kirá|yi csemegékkel (Hetek 2};og.t2.2f')
4. v áirévítők' : (He.tek 201o.o4:02.)

5;Szutetett'szü!ő.k(.l.{etek2011'j07.2:9'.)''''
6.Läthatattano.k;;(|-Jetek2o1'1.1o.28i) ' . . 

'' ' '

z..A b'o.|äqEsáb.:rnáĺix o|da|a (''ľ.létet.zoĺz' og.zs.) '' ' .: ' ' . ::'

' s. Kgrt'árs.isra]-áaráma ' (|ietek 20í2.11.16.) ' ' , .:' 
'

s..ĺ.zoktátás:].o|ýan,mintaväsút:1ľ,letekz8I-2,72..1'4).'''.''
10: Kis sĺker.łs'nagv eredmény (|"|'ďek 2013.08'30.) : :

11. A szabaddá téte|teo|ógiája'(H'etęk 20:13.09.20,) .

tr2,:Gu.ru|ók.(tĺbtet 2a73,7orż5.) (.HBtr nłlédia. ą tarsada|orn żo13,.II,díj)'' '.. .:.. . .

'-13.. 
A coach 'tĺtka. (168óřa on|'ihe 2013;ĺ0.2śd. . :... .' ' . .

14, 'iEgy:Żeľvolt,.hb| nem voĺf'i.(ľjetek, '2914.01:03.) . '

..''

;i. .

:''

.:..

(

. ,íął-*nŕ".*u,
l.őwy.Koľpgnaý Beľeniké
I kbęľenikeogm. a i!''.co m
o.6.2{ł49377.58':'



Sżemélyiadatok

Vezetéknév/Utónév(ek) ; dr. szabó Po|aĺ Beĺnadett'i
Cím(ek)i

TeÍeÍonszám(ok) i

Fax(ok) 
i

E+naĺ|(eki'łI'
i
:

. Allampolgáęá.gi*ugyul. '.

'Szĺiĺetesi.dátum lI '

MobiŁQ

Neme

tseÍőtŕenÍ kMnt munkakör l
:'foglaIkozáśi..terfi |e.t

$zak'mai.tapasżĺa|at

ldptaľtäm

Fogĺalkozás / beosztás

2010. január ĺ..

elnök - Szolidarĺtas Egyesu|eto Rak|apeľemgyárt& fej|es.zĺése ä poĺéka szociá|is Szôveĺkezetben TÁMoP.2'4'3.D.2-13i1-
20Í 3.051 J - pÍoiektvezeto

r 
,tr{ege|ózönk"TÁMoP.5'6.ĺ ,B.1u1.2D12-ło7'5 A büÍimege|ôzés szemponljábó| ĺĺiemelten Íontos'

!qpk!!e]ô Yągy bĺínelkövetés szempontjábó| veszéĘeňeut gyermeiĺ. eś natalkoniď.egfiéil;2013.03.01.2014,06,30. . ' 
.

.s.Í9ľ'...ĺ!ryp1ĘsJĺ!eJ'véslet!:ľ!9a!'g99iä|is munka {e|eĺ5sqrbąn Íata|'!ĺorÚ célcsoľoĺt)
2013' 0ĺ 0í. '20,13'1Ł3í., va|amint 20í4.04.0.|. . 20 íd05.3l' -. 

'.

''Trendi 
Zölď KEoP.q.1.o/B/0s20ĺ0łí06. A Íenntaĺ'łfiab éleEnódot és az ehhez kącsolódl'

viselkedéšńĺntákaľĺisztönző. kampány :'

"Bőrtontĺklór. - lGBitás szervezése Pitfnann Zsifi művesznővel közosen a múv'ész á|tal '

tervezett és a Kalopsai Bĺirtön ěs Fooház íogvatártottjał áltg| készÍtett felvédrkboi
,Buľaüínó Tehélsegmühel/NTP.ol(Ą;dVlĺE.008 '

'Tehets.fusegĺtés 
es tehet*ggo.nqoz-ás a gyermekvedelmi szakeĺ|äĺásban'
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Főbb tevékenységekés .
feladatkörok :

A munkátató neve és cime

ldÖtartam

FogIa|kozás / beosztás

Főbb tevékenységek és
Íeladatkoĺök

A munkáĺtati neve és cĺme

ldőtarłam

FogIa|lĺozas ŕ beos:ztás

. Jo játélĺ" KEOP 6.í.0/A progľam; Fenntaľtható tematĺkájú játékok oktatása 3 dunánh]|ĺ.zsáktelepüÍésen, - a piojekt szervezése es letnnyolĺtäsa, 
.

. 
"Tudatm 

vásańassała szę3Énység eĺlen" Weńľásärtér lé'trďlozása mĺ.lnkaeĺő.piacon
háľáqyos helyzetú veĺnélyek.á|ia| élóá||ĺtott te.rmekeruol. pĺqek|śzakmaí .iezetese. .Fog|a|koztabsi Paklum az Ország Közepe Kistersgľ rÁĺ,roľ |.4.4. program szaknai
vezetése

. 
"Úton 

vagyunk * |l." Te|epélszamohsi program.frilytatása Kakucs kózségbsn - pÍoje|NezetÖr SZMM szakeĺtó (mentoą a l{ďflÉex telepfe|számo|ási. progľamban
. Pályäzatĺrás (TAMOP, KEOP), tanfusadás.

Szolĺdaritłäs EgyesíÍ|et

2009. júnĺus- 2009. decembeľ

szakmaĺ vezetö

TÁMOP 5.5.3. lmpuIzus program
i civi| szerveztek fejleszĺése Pest megyében,
r Diagnózis készítés a szerveze|i átvi|ágĺtäst kovetóen,
l PáIyázati tanácsadás.

: Fá|yázatírás: TAMOP 3'2.3. Közmr]vetódési intézmények az é|eten át tańo knuĺásérl,
: TAMOP 5.5.4' Anti-dĺszkĺiminácjós pÍog rarilok támogatása. a médĺąban'

Nonpľofit Humán szolgá|tatólt Orszigos Szövetsége
2007: augusztus i.2009. szeptembeq 30.

projektvezetó .

Te|epeken éĺók |akhatási, munkaero{iacíes szociá|ĺs integráęiós pľogľamja (SZMM.oFA}. pĄek.tvezeÍó

Feladatok

. A projekt-team m.unkájápąk irányltása és szakmai ve--zetése.

r Te|epféĺszámolásKakueskozqtgben,

r. Munkaeró.placon hátľányos heJyzetri szemělýek'képzés! és Íog|a|koztatásiprogram|ának

'. lebonyo|ĺtása'

A Konmrcium munkäjának összehango|äsa, kapcsolattartás az SZMM és az oFA il|etékes

szakembeľeive|;

Á]|áskeresésĺ technikák ĺréning vezeĺése a célcsoporl tagjaĺnak,

Elszámoľások, be.számo|ok késąltés€,

Pá|yázathás; TÁfuĺoP 1'4.4., Telepes progräm'

Ecxlal. rpa Esé|ynöveĺö roma koordinátorok képzése és foglatkoztatása pĺojekr - pĺojektvezetĺí

a projekt szakmeľ' vezetese. iovábbíog|a|koztatás megvervez$se

EXPRESSZ roma ĺisztmdíj pręram -GaziJaságiés.Közĺekedési Minisztérĺum żiIa|kiírtpilyäza|_

szak&töĺbirár

a

a

a

A munkáJtątó ňeveés cin.!ę. řc.PecjllpfuálŁ''

.... 1 1072.BuďapestRákőcziu.22.

ldötaĺtam i
2!05ą007.

Foglalkozás / kosztás l Pĺogram koordinátor
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rouo.teveltenľ*e5 .is '; 
1'9.yęr.mękektŕinre1ľ.s 1e.loi1ieĺ*at kapcso|atos ĺigyek intézése, a gyeĺmékvédelmi tórvény hatályba

feJďattĺörok j |épěselíor a gyermekek státuszárĺä|( felu|viagá'tata

A munká|tato neve és qíme 
f'őváŕo9i.Terü|eti Gyeĺme|ĺvéde|mi Szakszóĺgálat ' .

í08i'Bu'dapest, Alľoio u;gĺ.3. . . .' 
'

i

|dőÍar'Íam iĺssg.zoog

íépesítes.pecsĺ. Tu

'ldőÍar'tĘm:ií998.2003 '

VqgzeJbeg7képesítes Pecsĺ.Tudományęgyetem.A||am és JqgtudományiKar. jo$ásl''''.i... j;

.- Ą,.Ł - .Ł.-



ldotartam iJ993-1997

Věgzettség / kepesĺté$árczi Gusztáv Gyógypedag.ógiai Tanárképłő FőÍsko|a - áłta|änos szociátis
ľnunkás

i

i

IdÖtaľtam

Vógzettsóg l képesĺtes

Anyanyelv(ek)

Egyéb nyelv(ek)

onéľtéke|és

EuropaÍszint (,)

AngoÍ Nyeĺv

NYelv

Társas készsěgek és
'kompetenciák

Szervezési készségek és
komoeténciák

Szám ítogép.felhaszná|ói
lĺészségek és ltompetenoĺák

Egyéb készsĺágek és
kompetencĺák

Budapest, 2015.02.15,

1988.íg92
,RadnotÍ 

Mik!ôs Közgazduági Szakkozépiskola, Pécs - ércŕÍsegl

magyar

Ha|lás utáni l Olvasás
értés .

Jó kapcsoĺatteĺemlö é9 kommunikácĺós képesseg' Vezetoł tapaszta|atok nonpĺofit szervezet Írá1yÍtá5a
teĺl'le.!én. BefogadQ attihld a kiľekesztésse| érinlett társada|mi ćsópoľtok {Íogyatékkal é|ók, romák;'

:hátľányos heĺyzetüek) lrányában. ' '

drogprevencii' áldozatsegĺtés. á|doŤtvédelenl.urcai megreĺegés teĺuĺetén saerzett tapasztá.! 
. 

I

Tobb éýes ĺapásztaĺat pä|yázarok e|ókész|tése, pipnzügý tervezése es nbonyoiirasa, a |ĺonzorcĺumok
szakmai munkájának gsszqhangolása tęrülPtęl. 

'

Szooiá|is n.unkáskent'és jogászként aite1laliv lrĘnkaęrlő:piatj pp91am9'tĺ 
-te.'r.vsłśse, 

.1egrehaĺrása.a

mułliąęrľp|acon:hätŕányos.ľił'|yzelü sarndýék szán{ra, (Eqqa! He{op' ľ.ÁMoP programokt.. .::... .

Webvásáľtér |éĺrehozása a fogyateKai é|ők, megÝá|tomtt munlĺalĺ.ápessegĺek áĺtd ĺétrehozott.'. 
.. ..'

termékekb.d, .. ':' '': :..

Ji játék? program szeĺvezése dunánlúli zsäkb|epuléseken é|łĺ cqa!ádok suámara.

Tľéningszeĺvezés; lľéningvezetés (embeńjogok, esé|yegyen|ősěgi ismeretek, az ese|yegyenliségĺ
torvény okťatása, munkaeröpiaci koł.npete.ncifi fęjteszJése),
Ku|önböz6.méđa kampányok tervezése pá|yázali proj.ekÍek keretében:Anti.dis*riminácĺós
médiaĺartahak megjelenítése ťľAMOP};A íenntartható életĺnódoi és az ehhez kápcso|odp
üse|kedésmintákat ösz|ĺiĺtzó kampány (KEOP)
ołĺĺatässzervezéc oKJ.s képzések szervezésb, bbonyoĺĺtasa, pĺogram és inlézmény aldĺre'ditácílg
e|jiľás |ebonyolÍtásą
Gyalĺorlatveze|és a V||, ker. Gyermetĺjolěti Szolgálatban szociális munkäs ha[galók ésjoghallga$k
*ämära-

felhasznáĺói sintü szamitástechnĺkaĺ ĺsmeretek (Word, Excd, PoweĺPoint, |ntemet),

i Emĺr pá|yázatkezeloi ľendsrer felhaszná|li szjntü ĺsmerete

Efuĺigzeĺt tanfu!yamok:

i r csaiádterápiä$ képzés/ Magyar Gsa|ádteĺápiás Egymübt

: . Med!áĺorképzes/Kapłso|atAlapĺtvány

,t. 5ĺł,4ĺ. ĺ,"l-_:. !j'łv.+'ł/' ia

* J3 -

dr, Szabó Po|ai Bemadett
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