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egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 38/2017. (II.28.) határozata
alapján együttműködési megállapodást kötött az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel öt éves
időtartamra, 2022. január 31. napjáig tartó határozott időre.
A megállapodásban foglaltak szerint az Egyesület vállalta az alábbi feladatok ellátását:
-

-

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás (személyre szabott munkaközvetítés és
szaktanácsadás, munkára történő felzárkóztatás – személyiségfejlesztés,
álláskeresési technikák stb.) nyújtása,
munkanélküliek érdekképviselete,
foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése és hátrányos
következményeinek enyhítése,
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása,
munkahelymegtartó szolgáltatások nyújtása,
a munkaerő-piac szereplőinek képzése és fejlesztése,
pszichoszociális fejlesztés, a munka világába való visszailleszkedés elősegítése,
szociális tanácsadás,
pályakezdők, gyermekotthonokból kikerülők, roma származásúak reintegrációja,
pszichoszociális támogatása, gondozása,
pályázatíró tevékenység,
együttműködés oktatási intézményekkel,
fiatalok családi életre való felkészítése,
gyermekneveléssel kapcsolatos csoportfoglalkozások,
társadalmi egyenlőség javítása,
az áldozattá és/vagy elkövetővé válással veszélyeztetettek fejlesztése, gondozása
család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok,
sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok segítése, közösségépítés,
az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások keretében képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
egészséges életmód kialakításával és fenntartásával kapcsolatos programok
szervezése,
kulturális szolgáltatás keretében életmód klub működtetése, kulturális
rendezvényeken való részvétel szervezése.
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Az Egyesület a fent meghatározott feladatok ellátását Szekszárd Megyei Jogú Város, valamint
Tolna megye egész területén mindenki számára térítésmentesen biztosítja.
Az együttműködési megállapodás 5. pontja alapján az Egyesület az előző évi tevékenységéről
minden évben beszámolót készít a Közgyűlése részére. Az Egyesület a mellékletben (1.
számú melléklet) beszámol 2017. évi tevékenységéről.
Az együttműködési megállapodásban az Egyesület vállalta a fent ismertetett feladatok
ellátását, az önkormányzat pedig – a korábbiakhoz hasonlóan – helyiségeket biztosít az
Egyesület tevékenységéhez a Szekszárdi Közművelődési Kft. épületében.
Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2017. évi
beszámolójának elfogadását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2018. február 6.

Ács Rezső
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2018. (II.28.) határozata
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Újra Dolgozni Tolnában
Egyesülettel megkötött együttműködési megállapodás 5. pontjában foglaltak alapján az
Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és megköszöni az Egyesület
eddig végzett munkáját.
Határidő:
Felelős:

2018. március 19.
Ács Rezső polgármester
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