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3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.04.21 Záró dátum: 2011.10.20
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befejezése:

Tényleges kezdet dátuma:

Várható befejezés dátuma: 2012.02.29

A jelentés kitöltéséért felelős

személy:

Fodor Mónika

Telefon, fax: +36 (70) 2791929,+36 (22) 501793

Email: krizis@mail.datanet.hu

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL,

KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A TÁMFALAK projekt célkitûzéseinek megvalósítására a projektmenedzsment 2010.03.15-én felállt, munkája

folyamatos és igazodik a projekt tervezett menetéhez.

Együttmûködés keretében, magas szakmai színvonalú támogatást nyújt számunkra a TÁMOP-5.3.2. konstrukció

kiemelt projektje annak ellenére, hogy a kiemelt projekt meghosszabbítása függőben van, a

szerződésmódosításukat még nem véglegesítették. A referensek- bár a szerződésük 2011 júniusában lejárt -

továbbra is részt vesznek a projekt szakmai összejövetelein, jelentések készítésében, az álláskereső, lakhatási

tanácsadó iroda mûködtetésében.

A célcsoport bevonásának előkészítése, tájékoztatás, jelentkezések elbírálása, egészségügyi, mentális szûrés,

komplex pályaorientációs vizsgálat és a bevontak részére egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése a

tervezett ütemterv szerint megvalósult.

Készségfejlesztő szocializációs tréning 15 fő bevonásával, alapkompetenciákat fejlesztő tréning 30 fő

részvételével, motorfûrész-kezelő (OKJ31 623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés megszerzését biztosító

tanfolyam 16 fővel, 5 fő egyéb OKJ-és képzése minden résztvevő sikeres vizsgájával befejeződött.

Képzés idejére a tervezett megélhetési támogatás, képzési napokon étkezés biztosítása, valamit a tréningek és

a komplex pályaorientációs vizsgálat helyszínének tömegközlekedési eszközzel történő elérésének biztosítása

az adott programelembe bevont ellátottak részére dokumentáltan megvalósult.

A foglalkoztatás támogatása munkaügyi központon keresztül 2011 februárjában indult, a motorfûrész-kezelő

tanfolyam résztvevői közül a városgondnokság 8 főt, az állatmenhely 2 főt és egy kertész 1 főt választott ki és

szerződtetett. Munkahelymegtartó támogatásban 4 fő részesült, egyéb foglalkoztatásban 13 fő helyezkedett el

a programban résztvevők közül.

Lakhatási támogatást a jelentési időszakban már 18 ellátott kapott. Tapasztalataink alapján a lakhatás jellege

minőségi változást jelent valamennyi támogatott életében.

Pszichológus elérhetőségét 2010.07.15-től havi 15 órában biztosítunk a felmerülő munkahelyi, életvezetési,

beilleszkedési problémák, kudarcok feldolgozásának hatékonyabb kezeléséhez és az esetlegesen felmerülő

alkohol, drog, játékfüggőség esetén. Elsősorban az ellátottak részére, de az esetkezeléssel összefüggésben a

szakemberek is kérhetnek segítséget.

Az általános jogi tanácsadás a programban résztvevő ellátottak, és a menedzsment részére 2010.06.01-től

folyamatos az egyeztetett időpontokban az előirányzott havi óraszám biztosítása mellett.

A 2011.04.26-án beadott változás bejelentőnk elfogadása óta képzési, munkaügyi és karrier tanácsadást

biztosítunk külső szakember segítségével, azon ellátottak részére, akik nehézségbe ütköznek a munkakeresés

során, bizonytalanok az állásinterjún való megjelenésükben, önmenedzselésükben.

Napi, heti sajtó (FMH, HVG előfizetés) hozzáférés és internetes információs portálok elérhetőségét 2010

májusától a célcsoport részére változatlanul biztosítjuk. A kötelezően előírt és vállalt nyilvánossági elemek

biztosítását, aktualizálását folyamatosan végezzük, sajtótájékoztatót eddig 4 alkalommal tartottunk az előzetes

ütemterv szerint. Fotódokumentációt a jelentési időszak alatt a program résztvevői és a megvalósítók is

készítettek.

Környezetvédelmi rendezvényen (előadás, tanácsadás) 2011 júniusában az ellátottak és a megvalósítók is

dokumentáltan részt vettek.

A csoportos szabadidős tevékenységekhez az igényfelmérés alapján a sport és kulturális eseményekre az

igényelt számú bérletet a 2011-es évadra is beszereztük melyek igény szerint rendszeresen kiosztásra
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ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL,

KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

kerülnek.

Az egyéni és csoportos esetkezelés és annak dokumentálása, személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az

önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítése, a bevontak

foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése és/vagy

munkahelye megtartásának segítése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással az esetfelelős szociális

munkások állandó feladata.

A megvalósítók előbbiekben összefoglalt szakmai munkájának támogatására ebben az időszakban is részt

vettünk humán fejlesztésen. Valamint rendszeres munka- és projektértekezleteken értékeljük a program

előrehaladásának menetét, nehézségeit, pozitívumait. A megvalósítók kapcsolatban vannak a munkáltatókkal,

a velük folytatott konzultáció tapasztalatainak megosztása szintén e fórumokon zajlik.

A jelentési időszak tapasztalatait összegezve, a kiválasztott 35 főből 34 esetében valamilyen formában elértük

a sikeres munkaerő-piaci reintegrációt, vagy elindítottuk az azt szükségszerûen megelőző állapotot. Az

önfejlesztésre, segítség elfogadására, munkavégzésre való motivációjuk erősödött, társadalmi

kirekesztettségük enyhült, gazdasági helyzetük (ha esetenként csak átmenetileg is) javult, a munkával

összefüggő individuális képességük fejlődött.
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés 2010 2011 2012 2013 Összesen

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Összesen 0
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4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN!

A projekt tevékenységeinek ütemezése

2010 2011 2012 2013 A megvaló

sítás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Projekt

előkészítés

-

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X 2010.08.27

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X

Projekt me

nedzsment

költségei -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X X X X X X X 2012.02.28

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X X X X X X X

Egyéb szol

gálatások

költségei -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X X X X X X X 2012.02.28

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X X X X X X X

Projekt

szakmai m

egvalósítás

ával

összefüggő

költségek -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X X X X X 2011.11.30

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X X X X X

Egyéb, a

projekt vég

rehajtásáv

al

összefüggő

(általános)

költség -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X X X X X X 2012.02.28
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2010 2011 2012 2013 A megvaló

sítás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X X X X X X

Tartalék - Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X 2012.02.28

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X

Célcsoport

számára

biztosított

egyéb tám

ogatások

költségei -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X X X X X X X 2012.01.31

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X X X X X X X

Építés,

felújítás,

bővítés, es

zközbeszer

zés -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X 2010.05.31

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X

Projekt me

gvalósításá

hoz

igénybevet

t szolgáltat

ások -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X X X X X X X 2012.02.28

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X X X X X X X
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2010 2011 2012 2013 A megvaló

sítás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Célcsoport

számára

biztosított

képzési

költségek

(de

minimis

é.h. alatt -

100%) -

Tervezett k

ezdet-befej

ezés

X X X X X 2011.08.31

Tényleges

kezdet-bef

ejezés

X X X X X

MEGJEGYZÉS

Konzorciumi partnerünk a Munkaügyi Központ kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011 februárjában határoztuk meg, mert jogi helyzetük változott a támogatási szerződés

kötésekor meglévő állapothoz képest és biztosak voltak benne, hogy januárban újabb jelentős szervezeti átalakuláson mennek át. Az ESZA-val történt többszöri egyeztetés

eredményeként 2011. április 13-án adtuk be szerződésmódosítási kérelmünket, mely augusztus 10-én került elfogadásra. A szerződésmódosítási kérelemmel egy időben adtuk be a

konzorciumi partner előleg kifizetési igényét, melyet véglegesen szeptember 30-án hagyták jóvá és két héten belül utalták is. A Munkaügyi Központ jelenleg a Megyei Kormányhivatal

bevonásával egyeztet a munkáltatókkal a támogatott foglalkoztatási támogatás utólagos pénzügyi utalásának menetéről, illetve intézi a szükséges igazolások, dokumentumok

beszerzését. Ez a késés annyiban befolyásolta a megvalósítás menetét, hogy később kezdődött az 5+5 hónapos támogatott foglalkoztatás - 8 főnek 2011. február 1-én, 2 főnek március

1-én és 1 főnek március 21-én - és értelemszerûen a támogatott lakhatás is a tervezettnél később kezdődött, mivel csak abban az esetben tudtunk albérleti támogatást adni, ha a

programba bevont személy jövedelemmel rendelkezett. A lakhatási támogatás időtartamát minden esetben igazítani kellett még a program időtartamához, hiszen az önálló lakhatás

megtartásának időszaka a megvalósítás időtartamába kell, hogy essen. Az időkorlátok miatt az eredetileg tervezett 12 hónapos lakhatási támogatás nem mindenkinél valósulhat meg,

többeknek csak 6-8 hónap időtartamra tudjuk azt adni. A képzéseken résztvevők közül kilenc fő önerőből elhelyezkedett a munkaerőpiacon és jelen időpontig már hét fő -bértámogatás

nélkül- teljesítette a program által előírt foglakoztatási feltételeket. Projektünkön belül 11 főnek terveztünk 5+5 hónapra támogatott foglalkoztatást. Közülük 1 fő 6 hónapi, 1 fő pedig 5

hónapi foglalkoztatás után felmondott munkahelyén családi és megváltozott életvezetési okokra hivatkozva. Kérdéseinkre az ESZA-tól az alábbi válaszokat kaptuk. Kérdések: 1.

Foglalkoztatási indikátor szempontjából ők most kiesettnek minősülnek-e, mivel a kiírás szerinti minimum 4hónap alatti 60 nap munkaviszonyt teljesítették, viszont a betervezett

továbbfoglalkoztatás nem valósult meg, de nem a foglalkoztató hajlandóságának hiánya miatt. 2. Amennyiben foglalkoztatás szempontjából kiesettnek minősülnek elszámolhatók-e

képzési indikátorként, hiszen két tanfolyamot is sikeresen elvégeztek, mivel a programba bevont ellátottak közül további 8 fő jelenleg is szerződéses munkaviszonyban dolgozik, szükség

esetén közülük pótolhatjuk-e a foglalkoztatási indikátorként kiesőket. Válaszok: 1 Sajnos ezt így, tényleg nem lehet elszámolni, beszámítani a teljesített indikátorok közé. Ennek a

költségeit - a bér és/vagy járulékfizetést – elvesztették, más esetben - újabb személyek bevonásakor - nem tudják felhasználni. 2 Képzési indikátorként elszámolhatóak, ha 1. szerepel ez

az elem az Egyéni Fejlesztési Tervben, mint cél, 2. ha részesültek valamilyen foglalkoztatási, foglalkoztathatósági szolgáltatásban/támogatásban a programból, 3. ha kaptak lakhatási

támogatást is, és részesültek lakhatási támogatásban és a lakhatási támogatásban részesülő személyek számának legalább 30%-a ez a 8 fő. Bármennyire körültekintően igyekeztünk

előkészíteni programunkat a megvalósítás során adódnak előre nem látható megoldandó problémák, melyekre megoldásokat kell keresni. A beszámolási időszak alatt már nem adtunk be

változás bejelentőt, de a 2011. áprilisi akkor került jóváhagyásra. A jóváhagyott elemek: képzési, munkaügyi és karrier tanácsadás, a bevontak közül a program idején munkát vállalók

utazási költségtérítése helyi autóbuszbérlet formájában; állásbörze szakmai rendezvényen a célcsoport és meghívott szakemberek részére; környezetvédelmi előadás a célcsoport

részére. Az elfogadott elemek emelik a megvalósítás színvonalát és sikerességét.
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4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet

megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések

Építés, felújítás, bõvítés, eszközbeszerzés - Az adott időszakra nem releváns. Az adott időszakra nem releváns.

Célcsoport számára biztosított képzési költségek (de

minimis é.h. alatt - 100%) -

Konzorciumi partnerünk a Munkaügyi Központ

kérésére a támogatott foglalkoztatás kezdetét 2011

februárjában határoztuk meg, mert jogi helyzetük

változott és biztosak voltak benne, hogy januárban

újabb jelentős szervezeti átalakuláson mennek át.

2011. április 13-án adtuk be szerződésmódosítási

kérelmünket, mely augusztus 10-én került elfogadásra.

Ugyanakkor adtuk be a konzorciumi partner előleg

kifizetési igényét, melyet véglegesen szeptember

30-án hagyták jóvá és két héten belül utalták is.

A Munkaügyi Központ jelenleg a Megyei

Kormányhivatal bevonásával egyeztet a

munkáltatókkal a támogatott foglalkoztatási

támogatás utólagos pénzügyi utalásának menetéről,

illetve intézi a szükséges igazolások, dokumentumok

beszerzését. Kapcsolatunk folyamatos és napi szintû.
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5. Indikátorok

1. A program által biztosított lakhatási támogatásban részesítettek közül 4 hónap alatt legalább 60 napos

munkaviszony (AM könyv esetén 45 nap munkaviszony) folyamatosan foglalkoztatottak aránya (%)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2011.10.20

Összes változás:

0

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

0

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés dátum:

2011.11.15

  Összes változás:

60

   

2. A programba bevont azon hajléktalan személyek száma, akik számára egyéni fejlesztési terv készül (fő)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2011.10.20

Összes változás:

35

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

0

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés dátum:

2011.08.15

  Összes változás:

35

   

  Eltérés magyarázat:

3. A programidőszak alatt a lakhatási támogatásban részesülő személyek közül önálló lakhatásukat támogatás

nélkül folyamatosan megtartó személyek aránya (%)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2011.10.20

Összes változás:

0

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

0

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés dátum:

2012.02.15

  Összes változás:

80

   

4. A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül képzést sikeresen befejező

személyek aránya (%)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2011.10.20

Összes változás:

50

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

0

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés dátum:

2012.02.15

  Összes változás:

50

   

5. A programidőszak alatt az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők közül lakhatási támogatásban részesülő

személyek aránya (%)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

Tényérték dátum:

2011.10.20

Összes változás:

50

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

Oldal 8/22



 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006

 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

értelmezhető változás":

0

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés dátum:

2012.01.15

  Összes változás:

50
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6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK

KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

köteles? (igen/nem)

3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért

nem?

Projekt elõkészítés - Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt menedzsment költségei - Nem A projekt menedzsmentjének tagjait

(projektvezető, pénzügyi vezető, projekt

adminisztrátor) a pályázat előkészítésekor,

szakmai szempontok alapján választottuk

ki, a pályázatban megneveztük őket, a

program megvalósítása az ő

részvételükkel került elfogadásra.

Változtatásuk engedélyköteles módosítás

lenne.

Egyéb szolgálatások költségei - Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt szakmai megvalósításával

összefüggõ költségek -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Egyéb, a projekt végrehajtásával

összefüggõ (általános) költség -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Tartalék - Nem A tartalék önállóan nem kerül

felhasználásara. Más költségsorra való

átcsoportosítása szerződésmódosítás

köteles. Átcsoportosítás esetén az adott

sorra vonatkozó közbeszerzési szabályok

vonatkoznak a felhasználására.

Célcsoport számára biztosított egyéb

támogatások költségei -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Építés, felújítás, bõvítés, eszközbeszerzés - Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt megvalósításához igénybevett

szolgáltatások -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Célcsoport számára biztosított képzési

költségek (de minimis é.h. alatt - 100%) -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt
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6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

tárgya

3.Milyen

értékhatár

szerint

közbeszerzés

köteles?

4.Ajánlati (részvételi,

ajánlattételi) felhívás

megjelenése

(tervezett) dátuma

5.Indult

jogorvoslati

eljárás?

(igen/nem)

6.Ha indult, született

elmarasztaló döntés?

(igen/nem)

7.Szerződé

skötés

(tervezett)

dátuma

8.Szerződés összege 9.Szerződé

sben

vállalt

utolsó

teljesítési

határidő

10.A

teljesítési

határidő ös

szhangban

van a

támogatási

szerződés

határidejév

el?

(igen/nem)
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6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással

szerződés összege

nőtt? (igen/nem)

5.Ha nőtt, indult

kiegészítő

közbeszerzési eljárás?

(igen/nem)

6.Ha nem indult, miért nem?
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7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Célérték

(db)

Előző jelentés

időpontjában

érvényes érték

A jelentés

készítésének

időpontjában

érvényes érték

Határidő Eredményt

igazoló

dokumentum

Igen Nem Tervezett Valós

A �Kedvezményezettek

tájékoztatási kötelezettségei�

című dokumentumban foglalt

kommunikációs csomagok közül

melyiket valósítja meg?

I. Kommunikációs

csomag

 X

II. Kommunikációs

csomag

 X

III. Kommunikációs

csomag

 X

IV. Kommunikációs

csomag

 X

V. Kommunikációs

csomag

 X

"A" típusú hirdetőtábla  X

"B" típusú hirdetőtábla  X

Tájékoztatási tábla "C" típus  X 2010.03.3

1

2010.04.2

9

képek

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)  X 0 3 2 2012.02.2

8

2011.10.1

4

archivált

változat

Televízió  X 0 3 1 2012.02.2

8

2011.09.2

9

archivált

változat

Rádió  X 0 2 1 2012.02.2

8

2011.09.2

9

archivált

változat

Internet  X 0 5 1 2012.02.2

8

2011.04.1

9

archivált

változat

Nyitórendezvény  X

Zárórendezvény  X 1 0 0 2012.02.2

8

2012.02.2

8

nem releváns

Egyéb rendezvény, konferencia  X

Sajtótájékoztató  X 4 3 1 2012.02.2

8

2011.09.2

9

archivált

változat

Sajtóközlemény  X

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  X 1 0 0 2012.02.2

8

2012.02.2

8

nem releváns

PR-film  X
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Önálló internetes honlap  X 2010.03.3

1

2010.05.0

2

nem releváns

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  X

DM-levélkampány  X

Telemarketing  X

Közvélemyény-kutatás  X

Reklámtárgy  X

Egyéb: ( plakát,kommunikációsterv )  X 1 1 0 2010.03.3

1

2010.05.0

3

nem releváns
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8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

a) Foglalkoztatottak száma

(statisztikai állományi

létszám) (fő)

47 47 47 47

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

b) Nők száma a

foglalkoztatottak közt (fő)

31 33 31 31

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

c) A projekt által érintettek

száma (fő)

0 35 35 8

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cA) Nők száma a projekt

által érintett célcsoportban

(fő)

0 14 6 2

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cB) Roma emberek száma

a projekt által érintett

célcsoportban (fő)

0 4 4 1

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cC) Fogyatékos emberek

száma a projekt által

érintett célcsoportban (fő)

0 0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

1. Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása (I/N)

N I N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

2. Esélyegyenlőségi terv

(foglalkoztatási ET)

megléte (I/N)

N I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

4. A szervezet döntéshozói,

munkavállalói vagy

közönsége számára

esélyegyenlőségi képzést

tart (I/N)

N N N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

10. Infokommunikációs

akadálymentesítés (I/N)

N N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

13. Részmunkaidős

foglalkoztatottak száma

(fő)

0 0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

14. Távmunkában

foglalkoztatottak száma

(fő)

0 0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

15. Fogyatékossággal élő

alkalmazottak száma (fő)

0 0 0 0

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

16. Roma foglalkoztatottak

száma (fő)

0 0 0 0
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és

száma

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

24. Rugalmas

munkaidőszervezés vagy

csúsztatható munkakezdés

lehetősége (I/N)

N N N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

26. Munkaidő-kedvezmény

biztosítása a dolgozók

továbbképzéséhez (I/N)

I I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

27. GYES-en, GYED-en levő

munkatársakkal való

szervezett, dokumentált

kapcsolattartás (I/N)

N I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

38. Vállalkozásfejlesztés

vagy szervezetfejlesztés

esetén speciális figyelmet

fordít a nők vezette

szervezetekre, vagy

kifejezetten a nők igényeire

specializált vállalkozásokra,

szervezetekre (I/N)

N N N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

44. A fejlesztéshez

kapcsolódó nyilvános

eseményeken,

kommunikációjában és

viselkedésében

esélytudatosságot fejez ki:

nem közvetít szegregációt,

csökkenti a csoportokra

vonatkozó meglévő

előítéleteket (I/N)

N N N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

6. Az esélyegyenlőségi

célcsoportot vagy annak

képviselőit bevonta a

projekt tervezésébe (I/N)

N N

Célcsoportok:

Családbarát:

Nemek egyenlősége:

Fogyatékos személyek:

Roma emberek:
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9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

Kötelezően megadandó

szempontok

a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes

vízfelhasználás (m3)

7953 2419

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 84315 56055

Kötelezően megadandó

szempontok

b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes

energiafelhasználás (kWh)

95508 37875

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 84315 56055

Kötelezően megadandó

szempontok

c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke

(CO2e) (t)

83 23

Kötelezően megadandó

szempontok

d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának

mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)

400 183

Kötelezően megadandó

szempontok

Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke

összes hulladék mennyisége (t)

400 183

Kötelezően megadandó

szempontok

d2) Újrahasznosított papír használat aránya

újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)

50 50

Kötelezően megadandó

szempontok

Újrahasznosított papír használat aránya összes

felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)

300 55

Kötelezően megadandó

szempontok

f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

1 1

Kötelezően megadandó

szempontok

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

47 47

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

0 0 0 0
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

47 47 47 47

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

6. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra,

környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő

feladatokra fordított kiadások aránya projekt környezeti

célokra fordított költsége (eFt)

9 243

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra,

környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő

feladatokra fordított kiadások aránya projekt

összköltsége (eFt)

43480 68633

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti,

fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

N N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

9. A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek,

konferenciák, megbeszélések stb) választott

körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)

N N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök,

termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

(I/N)

N N N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező

beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó,

oktató szolgáltatásokat (ezen beszállítók száma) (db)

0 0 0

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

13. Alacsony természeti erőforrás használattal járó

beszállítók igénybevétele (I/N)

N I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi

erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti,

fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

N N
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás

során (I/N)

N N N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési

(elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)

N I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

35. Újrahasznosított papír használat az irodai és

nyomdai munkák során (I/N)

N N N N

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek

alkalmazása az étkeztetésben (I/N)

N N N N

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása

(világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.)

érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül

munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz

beszerzés (eFt/fő)

0 0 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a

helyi lakosságnak (I/N)

N N N

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

56. Önkéntes gondnokság: mûködési területen a

kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése

(ellátott terület nagysága) (m2)

400 500 600 600

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését

szolgáló megoldások száma (db)

1 2 2

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

59. Környezeti szponzorálások (eFt) 0 0 0
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértékeg

ység

Kiindulási

érték

A jelentés

tételi

időszakra

vonatkoz

ó érték

A projekt 

befejezés

ekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára

szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság

tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)

0 0 0
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10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések
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11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Igen (db) Nem

A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló

dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)

X

Közbeszerzési ajánlati felhívások X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról

értesítés

X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról

határozat

X

Közbeszerzési eljárások összegezése X

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének

igazolása

X

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos

kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

X

A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások

alapján készített intézkedési terv (amennyiben

vonatkozik Önre)

X

Építsd magad nyilatkozat X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

    -    a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

    -    a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben

         megegyeznek;

    -    a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: ............................................................
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