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ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL,

KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A projekt fő célja a foglalkoztatás.

Toborozásunk során a 12. kerületi CSSK-val együttmûködve kiválasztottunk 1 fő 50 év feletti nőt az

Adománybolt céhegységbe; 3 fő nőt az Alkotás manufaktúrába (mindhárman tartós munkanélküliek, közülük

egy roma); a Munka tár céhegységbe 2 fő roma nőt, egyikük 50 év feletti; továbbá foglalkoztatunk 3 fő

tapasztalati szakértőt (mindhárman szegénységben élők, 1 fő roma, 1 fő megváltozott munkaképességû). A

menedzsmentben foglalkoztatunk 1 fő projektmenedzsert és 1 fő szakmai vezetőt.

Elvégeztük az 12. kerületi önkormányzati helyiség felújítását, amelyben a gázszolgáltatást az önkormányzati

szerződés értelmében még vissza kell állítani.

Megtartottuk a projekt nyitórendezvényét, 2012. január 30-án, amin 38 fő vett részt.

Szakmai vezetőt váltottunk, Mester Attila helyét 2012. április 1-től Keszthelyi Zsuzsanna vette át, heti 20 órás

munkakörben.

Megtartottuk a projektet előkészítő csapatépítő képzést 2011. nov. 2-3-4; 7-8-9-én Kunbábonyban 23 főnek,

ahol a szövetkezeti tagok és a célcsoporttagok együttesen voltak jelen.

Munkára felkészítő pszichoszociális képzést tartottunk 10 főnek 2011. nov. 10-11-14-15-16-17-én Budapesten a

Wesselényi utcai irodában, és gyakorlati képzést tartottunk 10 főnek 2011. nov. 28- 2011. dec. 30-ig, összesen

24 napig, napi 8 óra időtartamban a szövetkezet mûködési helyszínein. Mivel a bevonni kívánt célcsoporttagok

tartós munkanélküliek, sokszor bármilyen munkatapasztalat nélkül, vagy nagyon régi munkatapasztalattal,

szükség volt arra, hogy a szociális és munkavállalói készségeik felfrissüljenek. A pszichoszociális fejlesztés

során kiléphettek a ,,segített" élethelyzetből és sorsuk alakítóivá válhattak. Majd megtartottuk a Közösségi

Vállalkozási képzést 23 főnek 2011. nov. 18-21-22-23-24-25-én Kunbábonyban, ahol a szövetkezeti tagok és a

célcsoporttagok együttesen voltak jelen, amelynek célja most már a közösen kidolgozott üzleti terv alapján

megvalósuló céhegység mûködésének a megalapozása.

A szövetkezetfejlesztés keretében igénybe vettük az első körös Üzleti terv-fejlesztési tanácsadást 26 órában,

amely módszertanilag segítette a fenntartható üzleti tervek első változatának elkészülését.

Szövetkezetfejlesztő céhegység további eredménye a pozitív sajtóvisszhang, sikeres social media használat,

hatására bővülő vevőkör. Sajtómegjelenés:14 db

Low-tech zöldenergia eszközök kialakításából a háztartási biogáz-telep, kerti hulladékból brikett-előállító,

rakétakályha valósult meg eddig. A továbbiakban fogjuk kialakítani a pályázatban jelzett további eszközöket.

A gránit mécses tartóhoz és a merített papírtermékekhez szükséges anyagok és a technológia hiánya miatt

terméket váltottunk, és újrahasznosított anyagokból fa ajándéktárgyak és bőr termékek előkészítésébe

fogtunk.

A munkahelyfeltárás során munkalehetőséget biztosítunk 4 embernek háztartási, ház körüli munkákban illetve

takarításban. A későbbiek során bővítjük a szolgáltatásokat és további embereknek lehetőséget biztosítani

ebben a tevékenységi körben.

Kialakítottuk és megnyitottuk az adományboltot. Április végén nagyobb helyiségbe költözzünk. Tervezzük új

munkatárs felvételét májustól. Az adománybolt bevétele nagymértékben hozzájárul a szövetkezet

fenntarthatóságához.

A XI. kerülettel előkészítés alatt van egy új adománybolt és egy raktárhelyiség kialakítása.

A hosszú távú célunknak megfelelően több adománybolt előkészítéséhez tanácsot adtunk (Nagykanizsa,

Szentendre, Gyöngyös), és a hálózatszerû mûködés előkészítését megkezdtük.
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ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL,

KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A Re Use szolgáltatás keretében elkezdtük a tanulmány készítését, mely a Nyugat-Európában általános re-use

technológiák Magyarországon való elterjesztésének lehetőségeit, az iparághoz kapcsolható foglalkoztatás

lehetőségeit elemzi. Kapcsolódtunk a nemzetközi CERREC programhoz (Central Europe Repair & Reuse Centres

and Networks) és a tanulmány gyakorlati megalapozásához pluszba sikerült 3 mintaterületet kialakítani

(Tatabánya, Érd, Szécsény), ahol kísérleti jelleggel megvalósul az Intelligens Lomtalanítás.

A tapasztalati szakértő tevékenység új szolgáltatássá való kialakítása Magyarországon egyelőre sikertelen,

amelynek egyik oka a gazdasági válság miatt a források beszûkülése, a másik oka a megváltozott társadalmi

környezet, ahol az állami jogszabály előkészítésben és szakmai egyeztetésben még a korábbi partnerekkel sem

egyeztet a kormányzat, nemhogy új szereplőt fogadna el.

Közvetlen, rövid távú célokból az alábbiakat már elértük:

1. Hátrányos helyzetû emberek felkészítettük a munkavállalásra.

2. Hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatását elkezdtük (tartós munkanélküliek, romák, 50 év felettiek) - a

foglalkoztatásuk akadályát jelentő diszkriminációt csökkentettük.

3. Hátrányos helyzetû embereket vontunk be a szövetkezetbe.

4. Környezettudatos low-tech zöldenergia eszközök készítéséből megvalósítottuk 3 eszközt.

5. Szociális szövetkezetünket fejlesztettük és bővítettük, más szövetkezeteket támogatunk és tanácsot adunk.
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés 2011 2012 2013 2014 Összesen

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

Összesen 0
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4. Megvalósítási lépések ismertetése

  Tevékenység neve   Tervezett   Tényleges   Megvalósulás záró

dátuma

  Kezdés   Befejezés   Kezdés   Befejezés

  Projekt

menedzsment

költségei -

  2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2012.05.02

  Egyéb

szolgáltatások

költségei -

  2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2012.05.02

  Projekt szakmai

megvalósításával

összefüggő

költségek -

  2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2012.05.02

  Egyéb, a projekt

végrehajtásával

összefüggő

(általános) költség -

  2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2012.05.02

  Tartalék -   2012. III. negyedév   2012. IV. negyedév   2012. III. negyedév   2012. IV. negyedév   2012.12.31

  Építés, felújítás,

bővítés,

eszközbeszerzés -

  2011. III. negyedév   2012. I. negyedév   2011. IV. negyedév   2012. I. negyedév   2012.01.30

  Projekt

megvalósításához

igénybevett

szolgáltatások -

  2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2012.05.02

  Célcsoport

foglalkoztatási

költségei (de

minimis - 100%) -

Célcsoport

megélhetési

támogatása a képzé

-

  2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2011. IV. negyedév   2012. II. negyedév   2012.05.02

  Foglalkoztatás

alatti képzési

költségek,

célcsoport egyéb

támogatásai (de

minimis - 100%) -

  2011. IV. negyedév   2011. IV. negyedév   2011. IV. negyedév   2011. IV. negyedév   2011.12.31

  MEGJEGYZÉS

Felújítás: Az önkormányzat és a szövetkezet között egy hónappal elcsúszott az átadás-átvétel, ezért a felújítás időtartama is

elcsúszott egy hónappal, január végéig. Az önkormányzat amikor átadta a helyiséget, akkor a gáz (az előző bérlő tartozása

miatt) le volt zárva, így annak visszaállítása egy hosszú folyamat. Az önkormányzatnak a kéményt ki kell bélelnie, gáztervet

kell készítenie, és csak utána kapcsolja vissza a gázm?vek magát a gázt. Ez a mai napig nem történt meg.

A képzések után egy ember Molnár Rozália lemorzsolódott, és új célcsoporttagot kellett felvenni a foglalkoztatásba a helyére,

Mészáros Ervint, aki egyéni formában kapta meg a képzési tartalmakat.

Foglalkoztatás: a szakmai vezető, a szakmai vezető asszisztens között kértük a költségvetési átcsoportosítást. Az eredetileg

4 órás szakmai vezető és 8 órás szakmai asszisztensből 6-6 órás állást alakítottunk ki. A bért kiegyenlítettük bruttó 150.000

Ft-ra, majd a szakmai vezető személyének váltásakor átalakítottuk a pozícióját 4 órássá 2012. 04. 01-től, megtartva a

változtatott bért.

A pályázatban beadott tevékenységi körök a képzés és az üzleti tervek fejlesztése alapján változtatásra szorultak.

A gránit mécses tartóhoz és a merített papírtermékekhez szükséges anyagok és a technológia hiánya miatt terméket

váltottunk, és újrahasznosított anyagokból fa ajándéktárgyak és bőr termékek előkészítésébe fogtunk.

A tapasztalati szakértő tevékenység új szolgáltatássá való kialakítása Magyarországon egyelőre sikertelen, amelynek egyik

oka a gazdasági válság miatt a források besz?külése, a másik oka a megváltozott társadalmi környezet, ahol az állami

jogszabály előkészítésben és szakmai egyeztetésben még a korábbi partnerekkel sem egyeztet a kormányzat, nemhogy új

szereplőt fogadna el.

A ReUse tanulmány összeállításához kapcsolódóan előre nem tervezett módon be tudtunk kapcsolódni a CERREC nemzetközi

ReUse programba mint a ReUse-t Magyarországon a gyakorlatban megvalósító szervezet, valamint lehetőség nyílt arra, hogy

hulladékszolgáltatókkal való együttm?ködésben három mintaterületen az Intelligens Lomtalanítást megvalósítsuk, így a

megvalósíthatósági tanulmány sokkal pontosabb adatokra tud épülni.

Az adománybolt céhegységben pozitív eredmény, hogy az üzleti tervben szereplő megtérülési adatokat a vártnál hamarabb

elértük. Az adománybolt sikeres m?ködési modelljét megismertettük építve a nyilvánosságra, több megkeresést kaptunk,

alakultak más adományboltok, illetve mi is nyitunk egy újabb boltot a 11. kerületben, az önkormányzattal
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együttm?ködésben.

A háztartási zöld energiához kapcsolódóan a Védegylettel együttm?ködve egy nagy érdeklődésre számot tartó konferenciát

tartottunk, ahova meg tudtuk hívni az egyik legelismertebb nemzetközi szegénység csökkentését támogató low-technikákat

kidolgozó szakembert, Thomas Culhane-t. Az ott felépített biogázfejlesztő elhelyezésre került a Grundkert közösségi kertben

tesztelésre, hogy a későbbi építéseknél felhasználhatóak legyenek a mérési adatok.

Sikeres a projekt, egyrészt sikerült a közösségépítési folyamattal párhuzamosan a gazdasági fenntarthatóság irányába

haladni, másrészt a nyilvánosságot jól meg tudjuk szólítani, partnerré tenni a céljaink elérésében. A szakmai nyilvánosság

felől is érdeklődés mutatkozik a projektünk megvalósításának tartalmára. Meghívást kaptunk az Ariadné (Leonardo

programban futó szociális gazdaság menedzserei számára kialakított képzés) programba, valamint a "Pro Bono díj a szociális

vállalkozásért" díjkiosztóra előadóként. Az Óbudai EGyetemen tartott Föld napja rendezvényen a ReUse kerekasztalban részt

vettünk, valamint gyakorlati bemutatót tartottunk a háztartási zöldenergia eszközökből az egyetemisták számára.

Mind az irodában, mind a m?helyekben törekszünk a környezeti fenntarthatóság szempontjait érvényesíteni pl.:

Energiatakarékos izzókat és újrahasznosított papírt használunk, csak a szükségeseket nyomtatjuk ki, szelektíven gy?jtjük a

hulladékot, stb.
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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 - A kivitelezés közben, előre nem látható mûszaki

feltételek miatt - a megrendelő és kivitelező a

szerződéshez képest módosítani kényszerült. A

megrendelő és a kivitelező az alábbi változtatásokban

egyezett meg, amelyek kivitelezése megtörtént, az

anyagár és díjazás érték határán beül:

5 db állítható szellőzőablak beépítése helyett 8 db

radiátorszelep cseréje, 1/2" 5 db helyett 3 db szelep,

és 3 db új golyóscsapágy lett beépítve

A raktárban levő nagy boiler, helyett új kis vízmelegítő

került felszerelésre

Acélcső, hegesztett gázvezeték kb.4,5 fm,

Acél lapradiátor + légtelenítő beszerelése 3 méterrel

távolabb lett beszerelve

2db négyes 230volt+biztosíték tábla , ventilátortér
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5. Indikátorok

1. A projekt megvalósítása során munkabér támogatásban részesülő, a projekt zárásáig szövetkezeti taggá

váló célcsoport tagok aránya (%)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.05.02

Összes változás:

0

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés dátum:

2012.12.31

  Összes változás:

75

   

2. Képzésben résztvevő személyek száma (tagok és munkavállalók) (fő)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték

dátum:

2011.12.31

Összes változás:

23

  Tervadatban

szereplő

"Összes

változás":

23

Előző

beszámolóban

szereplő

"Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2011.12.31

  Összes

változás:

23

   

  Eltérés magyarázat:

3. Képzettséget szerzett személyek száma (fő)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték

dátum:

2011.12.31

Összes változás:

23

  Tervadatban

szereplő

"Összes

változás":

18

Előző

beszámolóban

szereplő

"Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2011.12.31

  Összes

változás:

18

   

  Eltérés magyarázat:

A képzésből nem történt lemorzsolódás, mindenki teljesítette a követelményeket, és

megszereztek a képzettséget.

4. Projektbe bevont személyek száma (fő)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték

dátum:

2012.05.02

Összes változás:

23

  Tervadatban

szereplő

"Összes

változás":

23

Előző

beszámolóban

szereplő

"Összes

változás":

-
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  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2011.11.01

  Összes

változás:

23

   

  Eltérés magyarázat:

5. Projektbe munkavállalóként bevont hátrányos helyzetű személyek száma (szociális szövetkezetekbe

tagként, munkavállalóként bevont munkanélküliek) (fő)

Tényadat: Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték

dátum:

2012.01.01

Összes változás:

10

  Tervadatban

szereplő

"Összes

változás":

10

Előző

beszámolóban

szereplő

"Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés

dátum:

2012.01.01

  Összes

változás:

10

   

  Eltérés magyarázat:

6. Továbbfoglalkoztatott személyek száma (fő)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.05.02

Összes változás:

0

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

  Indikátorhoz

tartozó végső

tervadat:

  Célelérés dátum:

2013.03.31

  Összes változás:

10
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

 A (fő)kedvezményezett neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

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 menedzsment költségei - Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Egyéb szolgáltatások költségei - Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Projekt szakmai megvalósításával

összefüggõ költségek -

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Egyéb, a projekt végrehajtásával

összefüggõ (általános) költség -

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Tartalék - Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Építés, felújítás, bõvítés, eszközbeszerzés - Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Projekt megvalósításához igénybevett

szolgáltatások -

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Célcsoport foglalkoztatási költségei (de

minimis - 100%) - Célcsoport megélhetési

támogatása a képzés idején -

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá

Foglalkoztatás alatti képzési költségek,

célcsoport egyéb támogatásai (de minimis

- 100%) -

Nem A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési

törvény hatálya alá
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 A (fő)kedvezményezett neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

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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 A (fő)kedvezményezett neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

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 2012.01.3

0

2012.01.3

0

Elkészült tábla

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)  X 5 2 2012.12.3

1

2012.04.1

6

újság+weblink

Televízió  X 0 4 2012.12.3

1

2012.02.0

3

video+weblink

Rádió  X 3 6 2012.12.3

1

2012.03.0

8

weblink

Internet  X 3 18 2012.12.3

1

2012.04.1

8

weblink

Nyitórendezvény  X 1 1 2011.10.3

1

2012.01.3

0

fotó+média

Zárórendezvény  X

Egyéb rendezvény, konferencia  X 3 2 2012.12.3

1

2012.04.1

8

fotó+média

Sajtótájékoztató  X

Sajtóközlemény  X 2 1 2012.12.3

1

2012.05.0

2

sajtóközlemény

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  X

PR-film  X
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Önálló internetes honlap  X 2011.11.0

1

2011.11.0

1

www.koszsz.hu

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  X

DM-levélkampány  X

Telemarketing  X

Közvélemyény-kutatás  X

Reklámtárgy  X

Egyéb: ( Közösségioldalontörténőmegjelenés )  X 3 3 2012.12.3

1

2011.11.3

0

www.facebook.c

om
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

 A (fő)kedvezményezett neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

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)

0 14 15 17

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

b) Nők száma a

foglalkoztatottak közt (fő)

0 10 5 6

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

c) A projekt által érintettek

száma (fő)

0 30 36 40

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cA) Nők száma a projekt

által érintett célcsoportban

(fő)

0 8 16 18

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cB) Roma emberek száma

a projekt által érintett

célcsoportban (fő)

0 5 5 10

KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ,

KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cC) Fogyatékos emberek

száma a projekt által

érintett célcsoportban (fő)

0 0 1 2

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

1. Esélyegyenlőségi

munkatárs, felelős

alkalmazása (I/N)

N I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

2. Esélyegyenlőségi terv

(foglalkoztatási ET)

megléte (I/N)

N N I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

4. A szervezet döntéshozói,

munkavállalói vagy

közönsége számára

esélyegyenlőségi képzést

tart (I/N)

N I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

5. Rendelkezik települési

esélyegyenlőségi

koncepcióval; Közoktatási

Esélyegyenlőségi

Programmal/Tervvel; illetve

a projekt illeszkedik

elfogadott IVS-hoz (I/N)

N N

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

10. Infokommunikációs

akadálymentesítés (I/N)

I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

13. Részmunkaidős

foglalkoztatottak száma

(fő)

0 5 5 5
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 A (fő)kedvezményezett neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

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

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 1 2

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

16. Roma foglalkoztatottak

száma (fő)

0 5 5 6

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

23. Nők száma a

foglalkoztatottak közt (fő)

0 8 4 6

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

24. Rugalmas

munkaidőszervezés vagy

csúsztatható munkakezdés

lehetősége (I/N)

N I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

30. A megvalósításban

közhasznú foglalkoztatási

programelem is

tervezett/van (I/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 I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

43. Az érintett célcsoport

számára a fejlesztés

eredményéhez való

hozzáférést a fejlesztő

vagy partnere aktívan, és

az esélyegyenlőségi

célcsoport(ok) képviselőivel

egyeztetett módon segíti

(I/N)

N 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)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes

energiafelhasználás (kWh)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke

(CO2e) (t)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának

mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke

összes hulladék mennyisége (t)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

d2) Újrahasznosított papír használat aránya

újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)

0 25

Kötelezően megadandó

szempontok

Újrahasznosított papír használat aránya összes

felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)

0 3

Kötelezően megadandó

szempontok

e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben)

lakik (fő)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak száma (fő)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

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

Kötelezően megadandó

szempontok

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

0 0

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local

Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N)

N N N I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy

környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős,

munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)

N N N N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény

értékelésének fenntartása, bevezetése (I/N)

N N N N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

0 23 22 22

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

0 23 22 22

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti,

fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

9. A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek,

konferenciák, megbeszélések stb) választott

körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)

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)

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás

során (I/N)

I I I
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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)

24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési

(elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)

N N N

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

35. Újrahasznosított papír használat az irodai és

nyomdai munkák során (I/N)

N I I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének

csökkentése (t)

0 0 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

48. Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat

értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése

(db)

0 0 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek

alkalmazása az étkeztetésben (I/N)

N I I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

56. Önkéntes gondnokság: mûködési területen a

kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése

(ellátott terület nagysága) (m2)

0 0 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését

szolgáló megoldások száma (db)

0 0 0

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 2 2
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10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések

2012.05.01 Külső felhasználók A projekt a jelentéstételi időszakban

2011. október 1- 2012. május 2-a

között nem kapott helyszíni

ellenőrzést.
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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

22

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: ............................................................

 

.......................................................

(Fő)kedvezményezett, vagy a

 (Fő)kedvezményezett aláírásra

 jogosult képviselője
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