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3, számú melléklet

gyüttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészről a Nevelők Haza Egyesnlet (7624 Pécs, Szent István tét 17.

Képviseli: Vincze Csilla Anna ügyvezető igazgatő) - továbbiakbanPáIyáző, másrészrŐl Pécsi
Töivényszék (762I Pécs, Rákócziu.34. Képviseli: dr. Rendeki Ágnes elnök) - továbbiakban
együttműködő Partner - között a mai napon és az alábbiak szerint:

t.

A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás

aláírásáva| megállapodnak

abban, hogy az Emberi Erőfonások Minisztériuma áltai. meghirdetett 2016. évi Civil
Információs Centrum címpályázat nyertese (elen nyilatkozaíban:PályázÓ) a partner
számára íájékoztatást nyújt a civil információs centrum áIta| kínált szolgá|tatásokról,
illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.

2. Az

együttműködésben partneri felként szereplő szervezetváIIaIja, hogy amennyiben a
pá|yáző által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázőval szoros

e

gyüttműködésben valósítj a me g.

együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során
rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.

3. Az

4. Az

együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat
váIlalják:

A Pályázó projehben vállalt konlcrét feladatai;
a) igény esetén közreműködik a civil szervezetek Civil tOrvény szerinti adminisztratív
(elektronikus úton telj esítendő) kötelezettsé geik telj esítésében,

b)

elősegíti

a civil

szervezetek

és a helyi

önkormányzatok

és a

nemzetiségi

önkormány zatok e gyüttműködé sét,

c) részt vesz a civil

szervezetek és az üz|eti szféra kapc5olatainak és egYüttműkÖdéSi

lehető ségeinek fej lesztésében,

folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtet jogi, közhasznúsági
területen; pénzigyi, könyvelósi, adőzást kérdésekben; páIyázati módszerekre, teChnikákra
vonatkozóan; számítőgép-kezelés területén, nemzeíközi kapcsolatok és külhoní magYar
partnerségi kapcsolatok elősegítése terén,
e) folyamatos információszolgáltatást biztosít a Civil törvóny szerinti intézkedések
végrehaj tásának megvalósulásáró1.

d)

A Partner által iállalt konlrrét feladatok:
a) tájékoztatja a Civil Információs Centrumot a törvényi változásokrÓl,
a1 tijékoztatja partnereit és ügyfeleit a Civil Információs Centrum szolgáItatásairÓl,
c) igény szerint közös tájékozíató-információs napokat szervezet,

3. számú melléklet
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5.

Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását
követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják.

6.

A

Jelen nyilatkozat kötelezettségvállalásnak nem minősül. Továbbá az együttműködő
Partner számár a a P á\y ázóval anyagi kötelezettsé gváll alást nem j elenthet.

felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás

aláírták.

Kelt: Pécs, 2015. december 4.
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