EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről
a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.)
képviseletében dr. Papp László polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
az Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület (székhelye: 4225 Debrecen, Tokaji u. 19/A.) képviseletében
Pásztor Ferencné
Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub (székhelye: 4032 Debrecen, Jerikó u. 1721. Újkerti Közösségi Ház) képviseletében Pető József
Debreceni Nyugdíjas Egyesület (székhelye 4032 Debrecen, Jerikó u. 17-19.) képviseletében Nagy
Barna
Debreceni Szépkorúak Klubja (székhelye: 4029 Debrecen, Csapó u. 72. X/40.) képviseletében
Galó Józsefné
Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége (székhelye: 4026
Debrecen, Bethlen u. 14.) képviseletében Molnár Ferencné (a továbbiakban: Nyugdíjas
Szervezetek)
együttes említésük esetén felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint
Preambulum
Az esélyegyenlőség a társadalmi stabilitás egyik alappillére. Az egyes korcsoportok
esélyegyenlőségének megteremtését jelenti az életkorral létrejövő egyenlőtlenségek mérséklése, a
hátrányos megkülönböztetés megakadályozása. Egy társadalom megítélését alapvetően
meghatározza az, hogy hogyan bánik az idős emberekkel. Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata mindig fokozott figyelmet fordított a város időskorú lakosainak szükségleteire.
A Közgyűlés a 154/2013. (VI. 27.) határozatával elfogadta az Önkormányzat öt évre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP), majd a 122/2015. (VI. 25.) határozatával a
HEP 2015. évi felülvizsgálatát, azzal hogy a HEP alapdokumentuma továbbra is hatályban marad. A
HEP kiemelten foglalkozik az idősek helyzetével, életminőségük javításával. Ennek megvalósulása
érdekében a felek az alábbi együttműködési megállapodást kötik.
1. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a HEP-ben megfogalmazott, az
idősek helyzetének javítására született intézkedési tervek megvalósításában.
2. Az Önkormányzat megerősíti azon szándékát, hogy az idősek helyzetének javítását szolgáló
Idősügyi Tanácsot újjászervezi a nyugdíjas szervezetek véleményének figyelembevételével.
Az Idősügyi Tanács legfontosabb feladata az idősek életkörülményeinek javítása érdekében,
az érintett korosztály önszerveződésének támogatása, az időseket érintő problémák
összegyűjtése, az idősekkel kapcsolatos tevékenységek összehangolása, valamint az
önkormányzati döntésekben az idősek érdekeinek képviselete.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy az Idősügyi Tanács felállítása után kidolgozzák az
Idősügyi Koncepciót.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy az Idősügyi Tanács évente legalább két alkalommal
ülésezik.

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a nyugdíjas szervezetek részére teljes körűen
akadálymentesített, a város frekventált területén elhelyezkedő, tömegközlekedési
eszközökkel, gyalogosan és autóval könnyen megközelíthető épületben térítésmentesen
biztosít helyiséget működési feltételeikhez és programjaik lebonyolításához. A HEP-ben
megfogalmazott intézkedési tervnek megfelelően a generációk egymás közötti
kapcsolatának javítása érdekében az ingatlan a családi programok lebonyolításának
lehetőségét is biztosítja.
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa biztosított épületet a város kiemelt
zöldövezetében, magasabb igényeket is kiszolgáló, kulturált, parkosított ingatlanon
biztosítja. A közpark funkcióit is betöltő épületet körülvevő zöldfelület a szükséges kültéri
eszközökkel ellátott lesz, így szabadtéri programok szervezésére is lehetőséget biztosít.
7. A nyugdíjas szervezetek vállalják, hogy az Önkormányzattal együttműködnek a HEP-ben
megfogalmazott, idősekre vonatkozó intézkedési tervek megvalósítása érdekében.
8. Az Önkormányzat által biztosított helyiséget közösségi térként használják.
9. A Felek vállalják, hogy egyeztetik az ingatlannal kapcsolatos igényeket és lehetőségeket.
Kölcsönösen tájékoztatják egymást a felmerülő problémákról.
Ezen együttműködési megállapodást a felek mint szándékukkal mindenben megegyezőt
aláírásukkal hitelesítik.
Debrecen, 2016. …......................
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