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1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.01.01 Záró dátum: 2011.08.07

A projekt megvalósításának

tényleges kezdete és várható

befejezése:

Tényleges kezdet dátuma: 2011.01.01

Várható befejezés dátuma: 2012.09.30

A jelentés kitöltéséért felelős

személy:

Vincze Csilla Anna

Telefon, fax: +36 (72) 215543,+36 (72) 315679

Email: nevhaz@t-online.hu

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI

MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

Első félév fő feladatai:

- formális/informális szakmai hálózatok bevonása, együttműködési megállapodások megkötése

- kulcsszakértők kijelölése

- önkéntesek toborzása, felkészítése

- fogadó szervezetek felkutatása, felkészítése

- a pályázatban vállalt célcsoportok megszólítása: népszerűsítő rendezvények, szakmai fórumok szervezése

Előkészítés

Ütemtervnek megfelelően lebonyolított projektindítás, hálózati szakmai találkozók keretében feladatok

tisztázása 4 alk.

Megtörtént az ÖC Információs Irodájának a kialakítása

Projektmegvalósítás

- havi menedzsment stábülés 7 alk.

- negyedéves értékelő találkozó 2 alk.

Beszerzések

- diktafonok és a

- kitelepüléshez szükséges székek/asztalok megvásárlása

Igényfelmérés

20 db kérdőív kielemzése, tanulmány elkészítése

Helyzetelemzés

20 interjú elkészítése, kielemzése, tanulmány elkészítése

Kulcsszakértői munka

6 kulcsszakértő (ifjúsági, közösségfejlesztő, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi, vállalati, képzési) segíti a

munkát, akik munkájuk mellett havi szakmai egyeztetésen vettek részt 5 alk.

5 kulcsszakértő vett részt az A komponens képzésén

Fogadószervezetek bevonása

A szervezetek felkutatása és bevonása folyamatos, jelenleg 29 szervezet regisztrálta magát, mint

fogadószervezet.

Fogadószervezetek felkészítése

Felkészítő találkozókon összesen 19 szervezet vett részt az alábbi alkalmakon:

- „Szervezetek felkészítése önkéntesek fogadására” 2 alk.

- „Önkéntesek toborzása és bevezetése a szervezetbe” 2 alk.
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- tapasztalatcsere 2 alk.

A szervezeteknek folyamatos konzultáció biztosítása

Információszolgáltatás

Csatornái: telefon, e-mail, személyes konzultációk, heti kb. 15-20 megkeresés. Leggyakoribb témák:

közérdekű önkéntesség a BPJ-ben részesülőknek, szervezeti regisztráció, törvényi szabályozás, közösségi

szolgálat

Népszerűsítő programok

Más szervezetek programjain való megjelenés 8 alk.

Médium megjelenések 17 alk.

Előadás középiskolásoknak (1 vidéki) 4 alk. 130 fő

Előadás egyetemistáknak  ( 1 vidéki) 3 alk. 81 fő

Kitelepülés és előadás megtartása a Munkaügyi Központ képzési börzéjén

„Egy csepp fenntarthatóság” kistérségi program megvalósult  a sásdi és a komlói kistérségekben

„Lépj át az előítéleteiden” kistérségi esélyegyenlőségi program megvalósult a sellyei kistérségben

Önkéntesek Hete városi programsorozat

„Önkéntesen Pécsért és Baranya megyéért” óriás poszter kiállítás a főtéren 2 hétig

Önkéntesek felkészítése

Az önkéntesek általános felkészítése és tapasztalatcseréje Önkéntes Műhely elnevezéssel havi orientációs

napok keretében zajlik 8 alk.

Önkéntes beteglátogatók felkészítése 2 alk.

Közvetítés

Adatbázisban jelenleg 183 fő van, regisztrációs lapot kitöltött önkéntesek száma: 120 fő

Adatbázisban jelenleg 183 fő

Az önkéntesek e-mail-en, hírlevél formájában kapják folyamatosan az önkéntes lehetőségeket. Akiknek

nincs ilyen elérhetőségük, azokkal telefonon tartjuk a kapcsolatot. A fogadószervezetek  154 lehetőséget

kínáltak az önkénteseknek. Ezekre a lehetőségekre összesen 966 önkéntest közvetítettünk, amik 5016

órányi munkát végeztek el.

Együttműködések kialakítása

34 szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást, ebből 7 önkormányzati fenntartású intézmény.

Folyamatos részvétel megyei szakmai fórumokon/kerekasztalokon 6 alk.

Kommunikációs tevékenységek

Partner szervezeteink honlapjain folyamatosan megjelennek programjaink

Kommunikációs stratégia elkészült

Honlap fejlesztése jelenleg is folyamatban van

Kreatív anyagok, reklámtárgyak  előállítása folyamatos

Jó gyakorlatok gyűjtése

A „Jó gyakorlatok” kiadványhoz szükséges esettanulmányok gyűjtése folyamatosan zajlik.

„Kaleidoszkóp” címmel az Önkéntesek Hetén lezajlott szakmai napokon az alábbi témákban mutatkoztak be

sikeres önkéntes programok: közösségi szolgálat, önkéntes áldozatsegítő hálózat, ÖTLET program, EVS, 

ifjúsági önkéntes program

Részvétel az ÖC-k együttműködésében

Hálózati találkozókon való aktív részvétel

Országos kampányrendezvényeken való részvétel: Önkéntes Turné, TeSzedd program, Önkéntes Roadshow

Az A komponens által megadott szempontok alapján dokumentációk, jelentések összeállítása:

helyzetelemzés, megyei fejlesztési stratégia, negyedéves monitoring beszámoló,  jó gyakorlatok

Ifjúsági önkéntes program

Ifjúsági programunk a sellyei kistérségben fog megvalósulni. Jelenleg a fiatalok toborzása, csapatépítése és

a konkrét projektnap meghatározása történt meg.

Vállalati önkéntes program

Az első félévben vállalati önkéntesség lehetőségeinek feltérképezése a megyében, melynek célja hogy a
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megye piaci igényeihez igazodva az ÖC olyan vállalati önkéntes programcsomagot hozzon létre, amely

hozzájárul a szervezetek/egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztéséhez, hosszú távú

együttműködések megalapozásához.

Önkéntes foglalkoztatása

A program napi  6 órában 3 önkéntest foglalkoztat folyamatosan.
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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. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN! 

A projekt tevékenységeinek ütemezése

2011 2012 2013 2014 A

megvalósí

tás záró

dátuma

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

Projekt

menedzs

ment

költségei -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.09.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

Egyéb

szolgálatá

sok

költségei -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.09.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

Projekt

szakmai

megvalósí

tásával

összefügg

ő

költségek

-

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.09.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

Egyéb, a

projekt

végrehajt

ásával

összefügg

ő

(általános

) költség -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.09.3

0
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2011 2012 2013 2014 A

megvalósí

tás záró

dátuma

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

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

Építés,

felújítás,

bővítés,

eszközbes

zerzés  -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X 2011.12.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X

Projekt

megvalósí

tásához

igénybeve

tt

szolgáltat

ások -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.09.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

MEGJEGYZÉS

A projekt a tervezettnek megfelelõen 2011. január 1-én indult, sor került a projektmenedzsment felállítására és a szakmai munkatársak kiválasztása.
A projekt a 2004 óta mûködõ Pécsi Önkéntes Központ szakmai munkájára épít, hatókörének megyei kiterjesztését célozza meg. A szakmai munka során olyan, már
 meglévõ formális vagy informális hálózatokat vonunk be, amelyek különbözõ ágazatokban széleskörû kapcsolatrendszerrel rendelkeznek Baranya megyében.

Ennek mentén kötöttünk együttmûködési megállapodásokat, mely megállapodásokban rögzítettük a szerepeket és a feladatokat. Így:
- Pécsi Színtér Egyesület: ifjúsági programok megszervezésére és lebonyolítására, közösségi programok kulcsszakértõ személyének kijelölése
- 3. Szektor Alapítvány: igény és helyzetelemzés tanulmányok elkészítése, stratégiai dokumentumok elkészítése, Információs füzetek összeállítása, Jó
 gyakorlatok kiadványok megjelentetése, felkészítõ és értékelõ találkozók megszervezése és lebonyolítása, népszerûsítõ rendezvényekkel kapcsolatos
 tevékenységek, képzési kulcsszakértõ kijelölése
- Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete: egészségfejlesztéssel kapcsolatos ismertetõ elõadások
- Istenkúti Közösségért Egyesület: felkészítõ alkalmak, szakmai találkozók segítése, ifjúsági kulcsszakértõ kijelölése
- Baranya Megyei Esélyegyenlõségi Iroda: kistérségi esélyegyenlõségi napok szervezése, kulcsszakértõ delegálása

Oldal 6/23



 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-10/4-2010-0010

 A (fő)kedvezményezett neve: Nevelõk Háza Egyesület

- Baranya Ifjúságáért Nonpofit Kht.: ifjúsági önkéntes programokban való részvétel
- Zöld-Híd Alapítvány: kistérségi környezetvédelmi programok lebonyolítása, kulcsszakértõ delegálása

A kulcsszakértõkkel szerzõdést kötöttünk, konkrét feladatleírást kaptak, és a tevékenységük az adott szakterületeken a negyedéves beszámolók alapján jól
 követhetõ. A kulcsszakértõk között a kommunikációs és az együttmûködés példaértékû, mivel az egyes programok megvalósításában a vállat feladatokon
 túlmenõen  is együttmûködnek. havi találkozók megszervezésénél törekszünk arra, hogy betekinthessünk egymás szakterületére.

Az önkéntesek toborzása és a fogadó szervezetek felkutatása folyamatos. Az önkéntesek hírlevél útján, valamint havi orientációs napok alkalmával
 tájékozódhatnak a lehetõségekrõl. Ezeken a napokon a tapasztalatok sceréjére is lehetõség van.
A szervezetek felkészítése során fellépõ igényt az egyéni konzultációkra a kulcsszakértõk bevonásával kívánjuk kielégíteni. Mivel 5 kulcsszakértõnk is
 elvégezte az önkéntes menedzsment képzés, úgy gondoljuk ez nem fog nekik nehézséget okozni.

Több esetben voltunk kezdeményezõi különbözõ megyei szakmai fórumoknak, kerekasztaloknak, ahol az önkéntességgel kapcsolatos fogalomtisztázáson túlmenõen
 konkrét szakmai együttmûködéseket tudtunk generálni. Ilyen: az önkormányzattal közösen a BPJ-és munkanélküli emberek közérdekû önkéntes tevékenységének
 szervezése, közösségi szolgálattal kapcsolatos programok támogatása középiskolákkal,  Munkaügyi központtal kapcsolatos együttmûködés

Népszerûsítõ rendezvények kapcsán kiemelkedõ jelentõsége volt, hogy részt tudtunk venni Budapesten az Önkéntes Turnén, megyei koordinátorai voltunk a
 Teszedd programnak, és szintén koordinátori szerepben vettünk részt az Önkéntes Roadshow megvalósításában az országos hírû Ördögkatlan Fesztiválon, ahol
 Önkéntes Bárkát is mûködtettünk.
Egy Külügyminisztériumi nyertes pályázatnak köszönhetõen nagyszabású városi  programsorozatot tudtunk lebonyolítani az Önkéntesek Hetén.

A projekt kommunikációs tevékenysége folyamatosan zajlik. Az európai évnek köszönhetõen a téma folyamatosan a médiákban szerepel, így minden programunkon
 jelen volt a helyi sajtó. Folyamatos beszámolók jelennek meg a megyei Civil Korzó szakmai lapban.

 A projekt tárgyidõszakra esõ megvalósítása során a szerzõdésekben vállalt feladatokat a partnerek, szakértõk maradéktalanul és magas színvonalon
 teljesítették, 1-2 tevékenység esetében megtörtént kis mértékû csúszás (1-1 hónap) a projekt sikeres megvalósulását nem befolyásolja.
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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  - Eszközbeszerzés tekintetében a hirdetőtáblák és az

infópult beszerzését a kistérségi fórumok

szervezéséhez kötöttük. A megyében a megvalósítás

eredetileg tervezett időszakában több hasonló

rendezvény futott párhuzamosan, illetve a nyári

időszak nem kedvezett a partnerségi viszonyok

kialakításának, így a fórumokat 2011. ősz folyamán

tartjuk.

A tervezett 5 kistérségi fórum konkrét időpontjai és

helyszínei véglegessé váltak, azok október végéig

(44.hét)  lezajlanak. Eddig kívánjuk a hiányzó

eszközöket beszerezni.
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5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető

eredményeit (indikátorait)!

Monitoring mutató

megnevezése

Mutató

mérték

egysége

Kiinduló érték A

jelentést

ételt

megelőz

ő

időszak

kumulált

értéke

A

jelentést

ételi

időszakr

a

vonatkoz

ó értéke

A

jelentést

ételi

időszaki

g

számítot

t

kumulált

értéke

Szerződésben

vállalt célérték

(adott évre)

MEGJEGYZÉS

A részidõszakra az indikátorokra vonatkozóan elvárás nem volt. Részteljesítések történtek, melyek:

Önkéntesek száma:

jelenlegi állás:

- adatbázisban rögzítve (e-mail jelentkezések alapján): 183 fõ

- regisztrációs lapot kitöltött: 120 fõ

Kiközvetítések:

- vállalások az elsõ év végéig 400 fõ, jelenlegi állás: 125 fõ

- kiközvetítések száma 966 fõ (van, aki többször ki lett közvetítve)

- fogadó szervezetek által bejelentett alkalmak: 154 lehetõség

önkéntesek által dolgozott munkaórák száma:

- vállalás az 1. év végéig: 3000 óra,

- tényleges: 5016 óra

tájékoztató rendezvényeken részt vevõ személyek száma:v

állalás az 1. év végéig: 200 fõ,

tényleges: 400 fõ

intézményekkel kötött együttmûködési megállapodások:

vállalás az 1. év végéig: 10,

tényleges: 7

szakmai képzéseken résztvevõ kulcsszakértõk száma:

- vállalás az 1. év végéig: 4 fõ,  tényleges: 5 fõ
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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 menedzsment költségei - Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

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

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
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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.Szerződ

éskötés

(tervezett

) dátuma

8.Szerződés összege 9.Szerződ

ésben

vállalt

utolsó

teljesítési

határidő

10.A

teljesítési

határidő

összhang

ban van a

támogatá

si

szerződés

határidejé

vel?

(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 Tervezet

t

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 2011.03.3

0

2011.03.3

0

kihelyezve

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)  X 10 8 2012.09.3

0

2011.08.0

7

másolat

Televízió  X 6 4 2012.09.3

0

2011.08.0

7

internetes

archívumhivatk

ozás

Rádió  X 8 3 2012.09.3

0

2011.08.0

7

hangfelvétel

vagy internetes

archívum

hivatkozás

Internet  X 9 6 2012.09.3

0

2011.08.0

7

az internetes

oldalak

nyomtatott

másolata

Nyitórendezvény  X 1 1 2011.03.3

0

2011.01.2

8

meghívó,

jelenléti ív,

fotók,

összefoglaló

Zárórendezvény  X 1 0 2012.09.3 2012.09.3 nem időszerû
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0 0

Egyéb rendezvény, konferencia  X 40 17 2012.09.3

0

2011.08.0

7

meghívó

Sajtótájékoztató  X 2 2 2012.09.3

0

2011.06.0

3

meghívó

Sajtóközlemény  X 10 4 2012.09.3

0

2011.06.0

2

kiküldött e-mail

levél, vagy az

újság másolata

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  X 4000 500 2012.09.3

0

2011.08.0

3

szóróanyag

PR-film  X

Önálló internetes honlap  X 2011.08.0

7

2011.08.0

7

honlapelérhetős

ég

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  X

DM-levélkampány  X

Telemarketing  X

Közvélemyény-kutatás  X

Reklámtárgy  X 600 0 2011.06.3

0

2011.08.0

7

nem időszerû

Egyéb: ( közérdekûhirdetés )  X 8 2 2012.09.3

0

2011.05.1

5

másolat
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8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

a) Foglalkoztatottak

száma (statisztikai

állományi létszám) (fő)

8 19 11 10

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

b) Nők száma a

foglalkoztatottak közt (fő)

7 17 10 9

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

c) A projekt által érintettek

száma (fő)

0 300 750 750

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cB) Roma emberek száma

a projekt által érintett

célcsoportban (fő)

0 21 70 70

KÖTELEZŐEN

KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ,

STATISZTIKAI

INFORMÁCIÓK

cC) Fogyatékos emberek

száma a projekt által

érintett célcsoportban (fő)

0 3 5 5

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 N N

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 I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

10. Infokommunikációs

akadálymentesítés (I/N)

N N N
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Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

13. Részmunkaidős

foglalkoztatottak száma

(fő)

2 5 4 4

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

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

16. Roma

foglalkoztatottak száma

(fő)

1 1 1 1

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

23. Nők száma a

foglalkoztatottak közt (fő)

7 17 10 9

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORT NÉLKÜL

24. Rugalmas

munkaidőszervezés vagy

csúsztatható

munkakezdés lehetősége

(I/N)

I 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)

I I I I

VÁLLALHATÓ

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

6. Az esélyegyenlőségi

célcsoportot vagy annak

képviselőit bevonta a

projekt tervezésébe (I/N)

I I

Célcsoportok:

Családbarát:

Nemek egyenlősége:

Fogyatékos személyek:

Roma emberek:

VÁLLALHATÓ 43. Az érintett célcsoport I I I I
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Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

ESÉLYEGYENLŐSÉGI

INTÉZKEDÉSEK -

CÉLCSOPORTTAL

számára a fejlesztés

eredményéhez való

hozzáférést a fejlesztő

vagy partnere aktívan, és

az esélyegyenlőségi

célcsoport(ok)

képviselőivel egyeztetett

módon segíti (I/N)

Célcsoportok:

Családbarát: I

Nemek egyenlősége: I

Fogyatékos személyek:

Roma emberek:
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9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

Kötelezően megadandó

szempontok

a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes

vízfelhasználás (m3)

226 114

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 180 164

Kötelezően megadandó

szempontok

b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes

energiafelhasználás (kWh)

14111 5783

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 180 178

Kötelezően megadandó

szempontok

c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke

(CO2e) (t)

2.3 1.1

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)

50 18

Kötelezően megadandó

szempontok

Újrahasznosított papír használat aránya összes

felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)

80 85

Kötelezően megadandó

szempontok

e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben)

lakik (fő)

8 13
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

Kötelezően megadandó

szempontok

A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak száma (fő)

8 15

Kötelezően megadandó

szempontok

f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

7 12

Kötelezően megadandó

szempontok

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

8 15

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local

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

N N N N

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 I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény

értékelésének fenntartása, bevezetése   (I/N)

N N I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos

tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya

tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)

0 2 5 4

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

8 15 11 10

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)

I I I
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök,

termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

(I/N)

I I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás

során  (I/N)

I I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési

(elérhetőségi) szempontok érvényesítése  (I/N)

I I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

35. Újrahasznosított papír használat az irodai és

nyomdai munkák során (I/N)

I 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)

I 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)

900 900 900 900

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését

szolgáló megoldások száma (db)

2 2 3
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

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 2 3
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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

25

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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