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Tisztelt Potg6rmester Ur!

A

Baptista Tev6keny Szeretet Misszio kepviselet6ben,

a

kOzelm0ltban folytatott szem6lyes

megbesz6l6sUnkre hivatkozva az al6bbi iriisbeli megkeres6ssel fordulok OnhOz ell6t6si szerz6d6s kot6se
t6rgy6ban.

SzervezetUnk mintegy 12 6ves m0ltra tekint vissza szenved6lybetegek nappali ell6tdsa ter6n.
Szolg6ltat6saink jelenleg hdrom megy6ben, kilenc int6zmenyben, 430 f6r6helyen el6rhet6ek.
lntezm6nyeinkben a segltsegre szorulok szdmlra az alapvet6 higienes 6s tisztdrlkod6si lehet6seg
biztosit6s6n tul kOz6ssegi 6s szabadid6s programokat, kreativ csoportfoglalkoz6sokat szervezunk; specidlis
biorezonanci6s terdpi6s lehet6s6get ny[jtunk; 5ll6skeres6si technik6kat kin6lunk; valamint a
legkiszolg6ltatottabbak sz6m6ra f6kent 6lelmiszer- 6s ruhaadom6nyok fogad6s6val 6s oszt6sSval tesszUk
kOnnyebbe a mindennapi eletet. Hetvegen is varjuk a szUks6get szenved6ket. Feladatainkat az esztend6k
sor6n felhalmoz6dott, megalapozott 6s sokr6tri szak6rtelemmel, tapasztalattal es a helyi sziJks6gletek ir6nt
jelentkez6 kell6 fog6konys6ggal 6s 6rz6kenyseggel ldtjuk el.

A jelenleg ell6tott telepUleseken nagy segitseget nyujtunk az Onkorm6nyzatok r6sz6re, akik partnerkent
sz5mithatnak r6nk. Ugyanakkor azl 6rezzik, hogy ez m6g mindig nem el6g, sokkal nagyobb hat6ssal is
lehetn6nk a t6rsadalmunkra. Ezert egy Uj, orsz6gos lefedettsegri h6lozatot hozunk letre 0j intezm6nyekkel,
amelyek az igen besz6des Uj Esely KOzpont nevet viselik. A h6lozat celja es feladata, hogy integ16lja a
h6tr6nyos helyzet( embereket a t6rsadalomba. SzervezetUnk l6toter6t a szenvedelybeteg c6lcsoport mellett
a pszichi6triai betegs6ggel e16k fele nyitjuk, hiszen szUks6gletekben, igenyekben, a segits6gny0jtSs
modozataiban igen sok az dtfedes a ket klienskOr k0z6tt.

ProjektUnk kOzeppontjaban azok a telepUl6sek 6llnak, ahol nagyon kev6s f6r6helyen mLlk6dik, vagy
egy6ltal6n nincs olyan nappali intezm6ny, mely a szenved6lybetegek, illetve a pszichi6triai betegek ellStas6t,

ezdltal t6rsadalmi integr5cioj6t szolgSlja. Ezen ell6tasi form6k megszervez6s6vel

a

telepUl6si

Onkorm6nyzatokat is tehermentesitjUk, hiszen ily modon lehet6seget kin6lunk arra, hogy eleget tegyenek a
szoci6lis igazgat6srol 6s szoci6lis ell6tdrsokrol szolo 1993. evi lll tOrveny (Szoctv.) 86. S (2) bekezdes c)
pontja altal el6 irt ell€rtdrsi kOtelezetts6g U knek.

Az int6zm6nyek kialakitas6t 6s elindit6s6t teljes egesz6ben a Baptista Tev6keny Szeretet Misszio
k0lts6gvet6si keret6b6l valositjuk meg. Ehhez onkorm6nyzati anyagi forr6st sem most, sem a m0kOdes
sor6n nem kerUnk. C6lunk, hogy amellett, hogy a szUks6get szenvedo lakosok sz1mbra szakmai segitseget
biztositunk, a telepulesi 0nkorm6nyzat szAmAra egyUttmrlk0desUnket aj6nljuk a fent emlitett ellatasi
kOtelezetts6g teljesitese 6rdek6ben, tovabba a telepUl6s lakoi kOzUl legal6bb 5 szem6ly szamAra
munkahelyet is kiv6nunk teremteni.
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Baptista Tevekeny Szeretet Misszio 0j projektjeinek sikeresseget nem csup6n a remekUl felepitett es
neh6z helyzetekben is helytallo int6zm6nyt rendszere biztositja, hanem a kiterjedt partneri hdlozata is. Az

int6zmeny alapit6sa ota aktiv kapcsolatot drpolunk a Debreceni Egyetemmel, tudom6nyos jellegLi
kutat6sokban kooper6lunk. Ez egy ketir6ny0 kapcsolat, amellett, hogy olyan nagy kdzds prolektekben
veszUnk reszt, mint a Horizon 2020, salAt kutat6saikba vonnak be minket, tovdbba az egyetem is csatlakozik
a mi kezdemenyez6seinkhez. Mint megalapozott terepint6zmenyuk, folyamatos az egyUttm0kodes a
munkaer6 keres6s 6s kdzvetlt6s teren is, egy er6s alapot biztositva e t6ren is szervezetUnk szdmSra.
Fontosnak tartjuk ugyanakkor kiemelni, hogy kUl6n0s figyelmet forditunk arra, hogy segit6 munk6nk sor6n

sem dolgozoinkat, sem ell6tottjainkat semmilyen etnikai, felekezeti vagy b5rmilyen m6s megkUl6nb6zteJes
ne 6rje. Tov6bbi inform5ciokat ta16l a Baptista Tevekeny Szeretet Misszio 6ltal v6gzett munk6r6l a
hon lapunkon (www. btesz.

h

u).

Az Onkorm6nyzatot, illetve a telepules vezetol6t azert keresem meg terveinkkel, hogy

v6lemenyet,

a k6pvisel6-testUlet t6mogatdsa mellett, ellatiisi
szerz6d6s keret6ben az Onkormanyzattol a nappali ell6t5sok biztosit6s6nak feladatdt atv6llaljuk, ezAllal a
r6szorulo lakosok r6sz6re ell6t6st biztositunk, illetve a telepUl6s lakoi sz6m6ra munkahelyet teremtijnk.
Levelemhez mellekelem a Szoctv. 12A.-122. $ el6irdrsainak figyelembev6tel6vel keszUlt ell6t6si szerz6d6s
tdmogatdsdtt kerjem. Nyitottsdg eset6n, a polgdrmester 6s

tervezeteket.

Bizom benne, hogy Onkorm6nyzatukban tamogato partnerre tal5lunk es int6zm6nyUnk a kiv6l6 mez6tUri
fejleszt6seket gazdagitja majd, melyek az Onok nyitottsagat es szak6rtelmet dicserik. EgyUttmUkddesUnket
abban a rem6nyben aj5nlom, hogy a kerelmUnkben foglalt ellilt6si szerz6d6s dltal hossz0 t6vu, sikeres 6s
ered m6nyes egyUttm

U

k0d6s alapja it fektethetj

U

k le.

Segit6 kOzremUk0d6s6t 6s az Ugyben tett intezked6s6t el6re is kdszOndm.
Tovdbbi munk6jukhoz jo egeszseget 6s sok sikert kivdnokl

Debrecen, 2020.
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