
 

Nyírmada, otthon a fiataloknak 

EFOP-1.2.11-16-2017-00024 

 

Együttműködési megállapodás 
 

 

 

amely létrejött egyrészről a Nyírmada, otthon a fiataloknak című, EFOP-1.2.11-16-2017-

00024 kódszámú, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában megvalósuló projekt 

szakmai megvalósítója Nyírmada Város Önkormányzatának nevében: Haklik Attiláné, mint 

a projekt szakmai vezetője, 

 

valamint 

 

Név:..................................................................................................... 

Lakcím:................................................................................................ 

Születési hely, idő:............................................................................... 

Anyja neve:.......................................................................................... 

 

között. 

 

• Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés során betartják 

a megállapodásban foglaltakat és attól csak közös megegyezés esetén térnek el. 

• Mindkét fél törekszik arra, hogy a projekt által kínált ingyenes szolgáltatásokat a 

fentnevezett ügyfél előnyére, élethelyzetének, életminőségének javítása érdekében 

vegye igénybe.  

• A felek megállapodnak abban, hogy közösen egyeztetett időpontokban, rendszeresen 

kapcsolatot tartanak egymással. 

 

Szakmai megvalósító kötelezettségei – (A megfelelőt „X”-el jelölni. Több jelölése is lehetséges) 

o Támogatja az ügyfelet az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló 

foglalkozásokon, tanácsadásokon. 

o Tájékoztatja a résztvevőt a projekt elemeiről, lehetőségeiről, melyeken részt vehet.  

 

A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségei 

o Együttműködési megállapodást köt és aktívan részt vesz a szakmai programokon és 

egyéb rendezvényeken, illetve részt vesz személyes tanácsadáson  

• Hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a mindenkor érvényes jogszabályokban 

rögzített módon a Nyírmada, otthon a fiataloknak (projekt kódszáma: EFOP-1.2.11-

16-2017-00024) projekt szakmai megvalósítója kezelje. Továbbá azt az Irányító 

Hatóság felé a törvényi előírásoknak megfelelően összegyűjtse, tárolja és továbbítsa. 



 

• Részt vesz a számára javasolt, az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot 

formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon, 

• A jogosultsági feltételeket érintő lényeges változásokról 15 napon belül tájékoztatást ad 

a szakmai megvalósítónak. 

• Kapcsolattartás során, akadályoztatása esetén, a megadott időpontban történő 

megjelenés elmaradását lehetőleg előre jelzi. 

• A Nyírmada, ottnon a fiataloknak projekt során, a kapcsolattartás alkalmával az 

ügyfél vállalja, hogy: 

✓ A társas együttlét szabályainak megfelelően viselkedik és jelenik meg 

✓ Ennek részeként az alkohol és más tudatmódosító szerek használatától tartózkodik 

✓ A magatartási szabályok be nem tartása esetén a szakember új időpontot jelölhet 

ki a találkozásra 

 

A felek a megállapodást közösen elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg (kiskorú esetén a törvényes képviselő) írják alá. 

 

Ez a megállapodás két példányban készült, amelyek közül az egyik az ügyfelet, a másik a 

szakmai megvalósítót illeti. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  

 

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

ügyfél (kiskorú esetén törvényes képviselője)  szakmai megvalósító képviselője 

          


