KONZORCIUM
„Tégy az emberért!” Információs és Továbbképzési Központ
(a szerződés szövegének a rövidített változata)
1. A konzorcium célja:
A konzorciumban résztvevő szervezetek feladatellátásához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokon túl a
szervezetek szociális szakdolgozói részére naprakész szakmai információk gyűjtése, a szakmai munka
színvonalának emelése érdekében továbbképzések szervezése, a szervezetek közötti koordináció és
információcsere folyamatos működtetése, a szociális ellátás továbbfejlesztése érdekében kutatás-fejlesztés
és oktatás. A konzorcium célja a „Tégy az emberért!” Információs és Továbbképzési Központ
létrehozása és működtetése mind a hajléktalanellátás területén, mind az egyéb személyes szociális
ellátások területén – civil, önkormányzati és egyházi szervezetekben - dolgozó szakemberek számára
„nyitott ház” jelleggel. A konzorcium céljait a hazai és külföldi partnerekkel összehangoltan kívánja
megvalósítani.
2. A konzorcium szolgáltatásai:
a) A „Tégy az emberért” Információs és Továbbképzési Központ jelenleg tervezett funkciói
 könyv- és dokumentumtár,
 internetes háttér,
 szakmai továbbképzések,
 szakmai konferenciák,
 szakmai műhelyek,
 kiállítások,
 rendezvények,
 filmvetítések,
 háttérbázis biztosítása a konzorciumi partnerek programjai számára,
 szakmai koordináció biztosítása, különös tekintettel az utcai gondozó szolgálatok
tevékenységére,
 módszertani tevékenység ellátása.
b) A Konzorciumi Szerződést aláíró szervezetek tervezett tevékenységei a „Tégy az emberért”
Információs és Továbbképzési Központban:
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szervezet

tevékenység

Menhely Alapítvány

Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat,
szakmai műhelyek, Menhely Alapítvány Módszertan, Fedél
Nélkül szerkesztés – háttérmunkák, kampányok, kiállítások,
rendezvények

Léthatáron Alapítvány

belső képzések, tréningek, rendezvények, kiállítások,
filmvetítések

Rés Alapítvány

utca-program háttérbázis, szakmai tréningek, rendezvények,
kiállítások, filmvetítések

Twist Olivér Alapítvány

belső képzések, tréningek, rendezvények, kiállítások,
filmvetítések

Budapesti Módszertani Szociális utcai szociális munkások kötelező képzése, „Otthontalanul –
Központ és Intézményei
Tégy az emberért” kiadványsorozat
Budapesti Szociális
Forrásközpont

szupervíziós ülések, szakmai továbbképzések, konferenciaés továbbképzési regiszter, „Ebédszünet” című szakmai
rendezvénysorozat

Új Út Szociális Egyesület

önkéntes felkészítő program, rendezvények, filmvetítések

Szalmaszál a Hajléktalanokért
rendezvények, kiállítások
Alapítvány
Keresztény Advent Közösség

belső képzések, tréningek, rendezvények, kiállítások,
filmvetítések

Van Esély Alapítvány

háttérbázis biztosítása az alapítvány irodája számára,
kutatások, kiléptetést segítő programok, esetmegbeszélő
csoportok

Hajléktalanokért Közalapítvány

Az Országos Hajléktalan Módszertan rendezvényei és
képzései

3. A konzorcium székhelye:
Budapest, 1088 Szentkirályi utca 22-24.
4. A konzorcium szakmai vezetése, koordinálása:
A konzorciumot Dr. Győri Péter (1088 Szentkirályi utca 22-24.) koordinálja és szükség esetén képviseli,
de a jogok és kötelezettségek tekintetében minden szervezet önálló képviselettel rendelkezik.
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5. Működtetés, üzemeltetés rendje
A „Tégy az emberért” Információs és Továbbképzési Központ működési rendjét a konzorcium tagjai
közösen, konszenzus alapján alakítják ki, úgy, hogy a szakemberek és szervezetek számára a „nyitott ház”
jelleg a lehető legnagyobb mértékben megvalósulhasson.
6. Működtetés, üzemeltetés költségei
A helyiség fenntartási költségeit a konzorcium tagjai, illetve a helyiségeket alkalomszerűen használó
szervezetek a ténylegesen használt alapterület és a használat időtartamának arányában viselik.
A konzorcium tagjai kötelezik magukat arra, hogy felmerülő költségeikről önállóan, a számviteli
jogszabályoknak megfelelő, külső és belső számviteli bizonylatokkal alátámasztott nyilvántartást vezetnek.
A konzorcium tagjai a „Tégy az emberért” Információs és Továbbképzési Központban közös és önálló
rendezvényeket is szervezhetnek.

