EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a
Menhely Alapítvány
(székhely: 1082 Budapest, Vajdahunyad u 3., képviseli:…..)
a továbbiakban Menhely Alapítvány,
másrészről a
………
a továbbiakban Partner
(továbbiakban együttesen Felek)
között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. Felek rögzítik, hogy a Menhely Alapítvány a Norvég Civil Alaptól 2013-ban nyert
támogatásból valósítja meg a NCTA-2013 NCTA-2013-4167-M1 számú, „A hajléktalan
emberek esélyegyenlőségéért” című programját. Felek rögzítik továbbá, hogy Partner
csatlakozni kíván a programhoz a jelen megállapodásban meghatározottak szerint. Felek jelen
megállapodást a pályázat és a pályázati célok eredményes végrehajtása érdekében kötik.
2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás keretében különösen az alábbi
területeken működnek együtt:
- projekt és szervezetfejlesztés,
- kapcsolatépítés,
- jogsegélyszolgálat biztosítása,
- esetmegbeszélések egyénileg és csoportosan,
- érzékenyítő programok szervezése és ezzel kapcsolatos tapasztalatcsere,
- képzések
Mindezen általános együttműködési formákon túl Partner a jelen együttműködési
megállapodás mellékletében közösen meghatározott egyéni célokat és tevékenységeket
kívánja megvalósítani a program végéig, és ehhez a Menhely Alapítvány a program keretei
között a mellékletben közösen meghatározott támogatást és segítséget nyújtja.
3. Partner vállalja, hogy részt vesz a projekt megvalósítása során szükséges és előírt
előrehaladási jelentések, beszámolók elkészítésében azzal, hogy a Menhely Alapítványnak az
ehhez szükséges információkat megadja. Vállalja továbbá, hogy az együttműködés kezdetén
az ún. „kapacitásfelmérési kérdőív” kitöltésében részt vesz.
4. Felek rögzítik, hogy a mellékletben meghatározott együttműködésükön túl a Menhely
Alapítvány a program során összesen 6 alkalommal szervez képzéseket budapesti helyszínen,
amelyeken biztosítja Partner részvételét. Partner vállalja, hogy a képzéseken részt vesz. A
Menhely Alapítvány vállalja, hogy a képzésekre utazások költségeit megtéríti Partner részére.

5. Felek rögzítik továbbá, hogy a mellékletben meghatározott együttműködésükön túl a
Menhely Alapítvány a program során összesen 6-9 alkalommal szervez közös konzultációt és
esetmegbeszélést a programhoz csatlakozó szervezetek számára, amelyeken biztosítja
Partner részvételét. Partner vállalja, hogy ezeken a találkozókon részt vesz. A Menhely
Alapítvány vállalja, hogy a találkozókra utazások költségeit megtéríti Partner részére.
6. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében a Menhely Alapítvány szerepét a Partner
számára térítésmentesen látja el.
7. Felek jelen megállapodást a program időszakára, azaz 2016. március 31. napjáig kötik
azzal, hogy a záróbeszámoló elkészítéséhez esetlegesen szükséges segítséget, további
információkat Partner ezen időpont után is megad a Menhely Alapítvány részére.
8. Felek kijelentik, hogy közös céljuk az, hogy jelen együttműködési megállapodás a program
teljes időszakában fennmaradjon, és az abban foglaltak valamint a pályázat céljai
maradéktalanul teljesüljenek, így egyikük sem kívánja a megállapodást a lejárta előtt
megszüntetni. Mindazonáltal Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési
megállapodást bármelyikük jogosult a körülmények előre nem látható változása miatt 30 napos
felmondási idővel indokolás mellett rendes felmondással megszüntetni.
9. Felek megállapodnak abban, hogy a projekt kommunikációja során a Menhely Alapítvány
jogosult a Partnerrel való együttműködés kommunikálására.
10. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései irányadóak.
Felek jelen együttműködési megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
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