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E gyüttműktidési Megállapodás

amely Helyi Tómogatói Csoport (tovóbbiakban: ,,HTCS'') formájában létrejott alulírott
eglüttműkodő partnerek kazott a VEKOP-6.2. ]-] 5 kódszámmal kiírt ,,A leromlott településrészeken
élő alacsony stótuszú ĺakosság éleftarilményeinek javítása, társadaĺmi és fizikai rehabilitóciója
Budapesten,, címĺł pályózatifelhívdsra kidolgozásra kerülő projehjavaslat megvalósítása céĺjából a
kov e tkez ő fel t ét el e kke I :

1. A HTCS |étrehozásávaI az ĺlnkormányzat cé|ja, hogy a szociális célú vĺíľosľehabilitációs
projektjavaslat megvalósítása soľán a pľojekt szociális céljainak megvalósu|ását a partnerség altal
biztosítsa.

2. A HTCS tagjainak célja, hogy a projekt előkészítése és megvalósítása során a kialakított céloknak
megfelelően a tevékenységeket a helyi igényeknek és sztikségleteknek leginkább megfelelően
alakítsak.

3. Az együttmfüödő paľtnerek feladata, hogy a projekt elkészítésében, megvalősításában ńszt
vegyen' szakmai támogatást biztosítson a pľojekt fejlesztési időszakában a projekt taľtalmának
véglegesítéséhez és megvalősitásźůloz, mobilizá|ja az éríntett csoportok részvételét a vĺírosrész
megújításábarl, je|ezze az étirrtętt területen felmerülő igényeket, és támogassák a projekt által eléľt
eredmények fenntaľth atő ságát.

4. A támogatói csoportnak fontos szeľepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, és a projekt
egyes elemeinek kommunikáciőjźban, az ercdmények elterjesztésében. A HTCS visszacsatolói
fórumként is mtĺködik, a célcsopoľt szükségleteit, igényeit beépíti a programokba. Emellett a
támogatói csopoľt felađata a dĺjntéshozók és intézményí szeľeplők mobilizálása is.

5. A HTCS együttműkĺidő paľtnerei vállalják, hogy szakmailag átfedésben á||ő részprogľamokat
ĺlsszehangoltan, az együttműködés jegyében hajtjfü végre. A személyi feltételeket együttműködő
paľtnerek közösen biztosítj ĺĺk.

6. A HTCS egy együttműkcjdő fórum, amelynek keľetében együttműködő partnerek legalább havonta
egy alkalommal szak,ĺnai konzultációs ülést tartarlak, ahol a partnerszervezetek delegáltak ťltjan
képviseltetik magukat. EgyĹittmtík<ĺdő paľtneľek az ülések időpontját minđen évben ktjzĺis
megegyezéssel kialakított ütemterv szerint hatfuozztk meg.

Budapest,2016.
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A HTCS tagjai:

HTCS tagiai
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormány zat 9 . vtůasztókertilet önkormányzati
képviselő, 10. választókerület önkormányzati képviselő , II, váúasztókerĹilet onkormányzati
képviselő

Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesület

Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.

Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozp ont Zrt.

Józsefuárosi Magdolna Negyed Egyesület

Józsefu árosi Református Egyházközség

Józsefu árosi Szociáli s Szo|gźůtatő és Gyermekvédelmi Központ

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimniázlum

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapíwány

Moravcsik Alapítvány Pszichiátriai B ete gek Integrált S zociális Intézet
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