A Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület – 5143, Jánoshida, Deák Ferenc utca 2.- a
35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013 – ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 2013. október 09 – n
meghozott Támogatási Határozat alapján 926 325.- Ft összegű támogatásban részesült.
Az Egyesület a fenti támogatásból az egyesületi munka hatékonyságát és komfortosságát növelő
eszközök beszerzését valósította meg az alábbiak szerint:
Számítástechnikai eszközök beszerzésével megvásárlásra került egy darab személyi számítógép,
monitorral, nyomtatóval, valamint a szükséges irodai alkalmazásokhoz megfelelő hivatalos szoftverek
beszerzésével. Megvásárlásra került egy darab digitális fényképezőgép is. A támogatásból
megvásárolt számítástechnikai eszközök összértéke bruttó 498.335.- Ft.
Mindezek mellett az egyesületi infrastruktúra fejlesztése érdekében az alábbi irodai bútorok
megvásárlása történt:
- 1 db íróasztal
- 2 db munkaszék
- 5 db szekrény
- 2 db mozgó tároló irodai konténer
A fenti irodai bútorok értéke mindösszesen: bruttó 418.465.- Ft.
A kötelező arculati elemek megjelentetésére a JCME projekttábla kihelyezését valósította meg,
melynek értéke bruttó 9.525.- Ft volt.
A fenti költségek a rendelet szerint 100% - os támogatást jelentenek az egyesületek számára, mely
mindösszesen 926.325.- Ft összegű támogatást jelent számunkra.
A támogatásból megvásárolt eszközök a Polgármesteri hivatal épületében – 5143, Jánoshida, Fő út.
28 – kerültek elhelyezésre, ahol az Egyesület számára Jánoshida Község Önkormányzata fogadóóra
biztosítására és a megfelelő, folyamatos munkavégzés feltételeinek megteremtésére biztosít irodai
helységet.
A Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület Alapító Okiratban szereplő célkitűzései közé
tartozik a cigányság élet – és munkakörülményeinek javítása érdekében történő fellépés, többek
között az oktatáspolitika területén, valamint a cigány fiatalság nevelése, felkészítése a társadalmi
életre. Feladata nevelés és oktatás, továbbá nevelő képzések, továbbképzések, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés szervezése, lebonyolítása, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Az egyesület megfelelő munkavégzése érdekében
elengedhetetlen a modern kommunikációs eszközök alkalmazása, mely mind a pályázati
elérhetőségeket és részvételt, mind a szükséges működési feltételeket megteremti. Jelen támogatás
megteremti azokat a minimális feltételeket, melyek a szervezet feladatellátását és hatékony
munkavégzését elősegítik.

