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MEGHÍVÓ 

 

INFORMÁCIÓS NAPRA ÉS ORSZÁGOS SZAKMAI MŰHELYTALÁLKOZÓRA 

 

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., és a Hajléktalanokért Közalapítvány által 

konzorciumi formában megvalósított FogLak projekt2 együttműködésének keretében 

projektindító információs napot szervez a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

keretében meghirdetett alábbi programmal kapcsolatban: 

 

TÁMOP-5.3.3-13/1 

 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 

foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának 

megalapozása 

 

Az információs nap időpontja és helyszíne: 

 

2013. december 10. (kedd) 11:00 – 13:00h 

 

Hajléktalanokért Közalapítvány 

1067 Budapest Szobi u. 3.,  

2-ik emeleti nagyterem 

 

Az információs nap célja, hogy segítséget nyújtson a TÁMOP-5.3.3-13/1 pályázati 

kiírásokra pályázni kívánó szervezeteknek a pályázati útmutatóban és a kapcsolódó 

mellékletekben bemutatott szakmai, pénzügyi, és adminisztratív feltételek 

értelmezésében. 

 

Ennek keretében bemutatásra kerül a pályázati kiírás:  

 célja, szakmai tartalma és elvárásai;  

 a pénzügyi feltételek és a költségvetés;  

 illetve egyéb hasznos információk a pályázat benyújtásával kapcsolatban. 

 

Az információs napot követően 13:30 - 16:30h között országos szakmai 

műhelytalálkozót tartunk, ahol a hasonló konstrukcióban megvalósított 

projektek jó gyakorlatai; a projekt megvalósítás kockázatai, és kezelésének 

lehetséges módjai kerülnek megvitatásra. 
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2 [Type the document title] 

 

 

Kérjük, hogy a rendezvényen való részvételi szándékukat 2013.12.09-én 12:00h-ig 

az iktatas@foglakprojekt2.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek! 

 

Az országos szakmai műhelytalálkozón résztvevők utazási költségét a FogLak projekt2 

megtéríti. 

 

Kelet-Magyarországról, a tömegközeledéssel történő utazás esetén (Észak-

magyarországi régió, Észak-alföldi régió, Dél-alföldi régió) az útiköltség elszámolásához 

az alábbi címre kérjenek számlát: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi 

régió, 6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 11. 

 

Nyugat-Magyarországról, a tömegközlekedéssel történő utazás esetén (Nyugat-

dunántúli régió, Dél-dunántúli régió, Közép-dunántúli régió) az útiköltség 

elszámolásához az alábbi címre kérjenek számlát: Savaria REHAB-TEAM NKft., 9700 

Szombathely, Zanati út 1. 

 

 

A TÁMOP-5.3.3-13/1 konstrukcióhoz kapcsolódó pályázati felhívás az alábbi 

linken érhető el: http://www.nfu.hu/content/11504 

 

 

A rendezvényen való részvételükre feltétlenül számítunk! 

 

 

 

         Tisztelettel: 

Kemecsei Judit 

                   szakmai tanácsadó 

        Hajléktalanokért Közalapítvány 

 

 

Budapest, 2013. december 5. 
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