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Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!

A Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület 2005 májusa óta mőködik városunkban,
fıbb célkitőzései:
- a halmozottan hátrányos helyzető, és kiemelten a roma tanulók iskolai sikerességének,
továbbtanulásának elısegítése, javítva ez által esélyeiket a munkaerı-piacon való
érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre,
- olyan befogadó, pedagógiai környezet kialakításában való részvétel, amely a szegregációmentes oktatás-szervezés révén minden egyes gyermek számára személyre szabottan
biztosítja képességei kibontakoztatását, esélyegyenlıségét,
- a szociális hátrányaik miatt speciális tantervő iskolákban oktatott gyermekeknek normál
tantervő, vegyes osztályokba való integrálásának elısegítése,
- pályaorientáció, a munkaerı-piaci realitásokhoz igazodó képzési utakra terelés,
információszolgáltatás, tanfolyamok szervezése,
- érdekképviseleti, együttmőködési technikák, kommunikációs módszerek elterjesztése a
hátrányokkal indulók körében
- foglalkoztatási programokban való részvétel stb.
Az egyesület sikeresen vett részt a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0045. kódszámú „Komplex
társadalmi felzárkózás, gyermekeink felzárkóztatásának útján” címő pályázaton.
„A támogatás célja:
A konstrukció célja a nem állami szervezetek közremőködésével a foglalkoztatási lehetıségek
bıvülésének elısegítése. A helyi adottságokra épülı fejlesztések támogatásával olyan
széleskörő partnerségekre épülı kezdeményezések erısítése, amelyekben megvalósul a
célcsoport felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése, és átmeneti foglalkoztatása,
annak érdekében, hogy késıbb – akár a versenyszféra vállalkozásainál – tartósan is
foglalkoztathatóak legyenek. A településen élı munkanélküliek humánerıforrás fejlesztése a
közösségi feladatok elvégzése mentén valósul meg, így a végrehajtott fejlesztési programok
egyszerre járulnak hozzá a hátrányos helyzető munkanélküliek elhelyezkedéséhez, a
munkaerı-piac bıvüléséhez, a helyi szükségletek kielégítéséhez, a közösségi élet és
színtereinek fejlesztéséhez.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program céljának megfelelıen e konstrukció is a nyílt
munkaerı-piaci elhelyezkedést segíti elı, így olyan közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közösségi feladatokat kell a projektek során ellátni, mely a munkanélkülieket felkészíti a tartós
munkavállalásra. Az átmeneti idıszak alatt, a közösségi feladatok elvégzésével megszerzett
kompetenciáknak alkalmassá kell tenni a célcsoporttagokat a nyílt munkaerı-piacon való
munkavégzésre.
Közösségi feladaton a lakosságot és a települést érintı, a települési önkormányzat és a
pályázó között együttmőködési megállapodásban rögzített olyan feladatot kell érteni, amely a
közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában felsorolt valamely
tevékenység megvalósítását célozza.

A pályázatok keretében végrehajtani tervezett közösségi feladatok ellátása nem érintheti a
törvény által kötelezıen elıírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. A pályázatban
tervezett tevékenységek kizárólag addicionálisan járulhatnak hozzá a közfeladatok
szervezéséhez és ellátásához.
A hátrányos helyzető munkanélküliek felzárkózásának vagy munkaerı-piaci reintegrációjának
elsı szakaszát komplex humánerıforrás fejlesztéssel (munkaerı-piaci szolgáltatások, képzés,
foglalkoztatás) kell megvalósítani a non-profit szervezeteknek. E szakaszt követıen nagyobb
eséllyel érhetı el a nyílt munkaerı-piaci integráció. A célcsoport nyílt munkaerıpiacon
történı, támogatás nélküli foglalkoztatása a kedvezményezett szervezetnél való munkavállalás
nélkül is pozitív kimenete a programnak, de ez esetben a kedvezményezettnek elı kell segíteni
a program segítségével elhelyezkedett munkanélküliek fenntartható, hosszú távú
beilleszkedését az új munkahelyükön.”

Az Egyesület által elnyert támogatás összege: 47 millió Ft. A projekt keretében a szekszárdi
kistérségben 20 fı hátrányos helyzető munkanélküli részesül OKJ-s végzettséget nyújtó
képzésben.
A támogatási szerzıdéskötés feltétele Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és
az egyesület közötti - jelen elıterjesztés mellékletét képezı - együttmőködési megállapodás
megkötése.
Az együttmőködési megállapodás aláírásával felek együttmőködési kötelezettséget vállalnak a
közösségi munkaerı-piaci program megvalósítása céljából. Az együttmőködés megkötése
önkormányzatunk számára sem pénzügyi, sem egyéb jellegő kötelezettséggel nem jár.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést a határozati javaslat jóváhagyására.
Szekszárd, 2013. február 21.
Dr. Haag Éva
alpolgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése jóváhagyja a Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület között
létrejött - a TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0045. kódszámú „Komplex társadalmi felzárkózás,
gyermekeink felzárkóztatásának útján” címő projekt megvalósításáról szóló - együttmőködési
megállapodás megkötését.
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TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0045
„Komplex társadalmi felzárkózás,
gyermekeink felzárkóztatásának útján”

Együttmőködési megállapodás

Amely létrejött egyrészrıl a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület (7100
Szekszárd, Bethlen Gábor utca 16.), továbbiakban pályázó,
másrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér
8.), továbbiakban együttmőködı partner között, a mai napon és az alábbiak szerint:
1. A felek rögzítik, hogy jelen együttmőködési megállapodás aláírásával
együttmőködési kötelezettséget vállalnak a közösségi feladatokhoz kapcsolódó
munkaerı-piaci program megvalósítása céljából. A projekt címe: „Komplex
társadalmi felzárkózás, gyermekeink felzárkóztatásának útján - Multiplikáló hatású,
gyakorlat-orientált képzés, foglalkoztatás és helyi közösségi feladatok ellátása a
szekszárdi kistérségben, hátrányos helyzető munkanélküliek számára”. Ezen
megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követıen a
jövıben is együttmőködnek és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását biztosítják.
2. Ezen megállapodás nem jár az együttmőködı partner számára pénzügyi jellegő, vagy
jogi, munkáltatói kötelezettséggel.
3. A felek kijelentik, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyetértenek, azok
megvalósításában, a pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek és
költségvetésnek megfelelıen részt vállalnak, továbbá kijelentik, hogy a projektben a
legjobb tudásuknak megfelelıen közremőködnek. Az egyesület a célcsoport képzés
utáni foglalkoztatása közben végzett tevékenységével hozzájárul a közösség
fejlıdéséhez, a közfeladatok minıségének javításához, közösségi feladatot lát el.
4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egyesület a projekt
szerzıdéskötése után, bármely oldalról felmerülı igény esetén idıszakonként
megvizsgálja, írásba foglalja a célirányos, konkrét együttmőködés, támogatás
lehetıségeit, formáit.
A felek a fenti megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt írták alá.
Szekszárd, 2013. február 20.
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Önkormányzat részérıl
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Egyesület részérıl

