Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány törvényi kötelezettségének eleget
téve az alábbiakban teszi közzé a 2007. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, kimuntatását a
rendelkezésre álló vagyon/ támogatás felhasználásáról, valamint az Egyszerűsített éves
beszámoló mérlegét és az Egyszerűsített éves beszámoló Eredmény-kimutatását.

Szakmai beszámoló az Alapítvány 2007. évi
tevékenységéről
Az Alapítvány elsősorban a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. CLVI. Törvény 26. § c)
bekezdése 2, 4, 10, 11, 12, 13. pontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységeket végzi. A
2007-es évre kitűzött stratégiai célok és a kapcsolódó tevékenységek, programok a következő
közhasznú tevékenységek vonatkozásában voltak relevánsak:
10. gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
12. emberi és állampolgári jogok védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység.
Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek esélyegyenlőségének
biztosításával az iskolai sikerességük elősegítése. 2007-ben a következő eszközök, programok
segítették a célunk megvalósulását:
I. Jogi, és egyéb hivatali eljárások
II. Tényfeltárás, közösség fejlesztői munka
III. a) Lobbi tevékenység, nyomásgyakorlás, b) Nyilvánosság
IV. Esélyt teremtés a közoktatásban

I. Jogvédelem - Jogi, és egyéb hivatali eljárások
Az oktatási rendszer és a helyi önkormányzatok nincsenek felkészülve a szegregációt és
diszkriminációt tiltó törvények hatékony alkalmazására. Az Alapítvány feladatának tekinti,
hogy különböző tárgyalásos, hivatalos eljárási és végsősoron jogi eszközöket igénybe véve
biztosítsa az Egyenlő Bánásmód törvény és a vonatkozó ágazati jogi szabályozás
végrehajtását az oktatás területén (főként közérdekű igényérvényesítés, - különösen indokolt
esetekben egyéni ill. kártérítési perek, - hivatali/ hatósági vizsgálatok kezdeményezése az
Oktatási Hivatal, Közigazgatási Hivatal, az Egyenlő Bánásmód Hatóság és Kisebbségi
Ombudsman előtt, stb.). 2007-ben is zajló és újonnan eljárásba vont települések és iskoláik, a
kapcsolódó ügyek:
Hajdúhadház: Közérdekű igényérvényesítési per, a Hajdú-Bihar megyei bíróságon:



A roma diákok egy lepusztult melléképületekben, elkülönülten a többségiektől,
alacsony minőségű oktatási szolgáltatást kapnak.
Első fokon megnyertük a pert. Másodfokon a hátrányos megkülönböztetést
helybenhagyta a Debreceni ítélőtábla, az etnikai alapú jogellenes elkülönítést viszont
nem.




Az Egyenlő Bánásmód Hatósági beadvány átvétel elutasítása miatt,
Közigazgatási Hivatali eljárás

Alapítványunk a The Sigrid Rausing Trust-tól 17696 USD támogatásban részesült a HajdúBihar megyei bíróságon futó - Hajdúhadház város önkormányzata, mint iskolafenntartó,
valamint a Bocskay István és dr Földi János általános iskolák elleni per lefolytatása során
felmerülő költségek fedezésére.
Miskolc: Közérdekű igényérvényesítési per, A tagiskolákban elkülönítve oktatják a roma
diákokat.
Másodfokon nyert ügy, de újra pereltünk, mivel az önkormányzat nem számolta fel a
szegregációt.






EBH vizsgálat: a fenti perben nem szereplő miskolci általános iskolák jelentős része
szintén szegregációs oktatási gyakorlatot folytat párhuzamos homogén cigányosztály
fenntartásával. Az EBH továbbította az OKÉV-nek az ügyet, ott egy sor
szabálytalanságot feltártak.
Az OKÉV bírságot szabott ki, de nem állapított meg tényt a roma diákok
elkülönítésére vonatkozóan.
Szabálysértési eljárás folyik (OKÉV) az iskolaigazgató és az önkormányzat oktatási
osztályvezetője ellen, ejtett kamerás tesztelés alapján.
Kártérítési perben, a roma tagiskolákban végzett 5 diák képviseletének ellátása az
Allen&Overy ügyvédi iroda egyik Pro Bono ügye, alapítványunk közreműködédével.

Kesznyéten: Büntető feljelentés kiskorú veszélyeztetése és közokirat hamisítás miatt (a
gyerekeket a helyi iskola bizonyítványaikat meghamisítva járatta kisegítő tagozatra)Az
Európa Tanács Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságához írt beadványt befogadták.
Budapest, VII. ker.: óvodai szegregáció miatt a kerület intézményeit a kezdeményezésünkre
vizsgálja az OKÉV.
Nyíregyháza: Közérdekű igényérvényesítési kereset. Évtizedek óta homogén cigányiskolába
szervezték a Huszár telepi gyerekeket.



Az első tárgyalás után 2007. szept. 1. -i hatállyal közgyűlési határozatban
megszüntették az iskolát.
Utánkövetést végzünk, az integráció megvalósulását ellenőrizzük a következő évben
is.

Kecskemét, Nyíregyháza, Ózd, Barcs, Pécs, Tiszabura: Kártérítési perek, indokolatlanul
fogyatékossá nyilvánított roma diákok ügyében 12 speciális iskolában tanuló diák 6
megyében, az alapítvány 6 ügyet vállalt a Mohácsi Viktória által kezdeményezett perekből.
Jászladány: az önkormányzat tart fenn egy alapítványi iskolát a roma gyerekek pedig
szegregáltan az önkormányzati épület egyik felébe járhatnak.





Állami Számvevőszék vizsgálat kérése,
Büntető eljárás hivatali visszaélés miatt,
Közérdekű igényérvényesítési kereset a Szolnok Megyei Bíróságra a roma diákok
szegregációja miatt- ami a jászladányi ügy hosszas eljárásai során még nem volt.

A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) a 2007-ben végzett fent megjelölt munkánkat 80 000 USDal támogatta.

II. Tényfeltárás, közösségfejlesztői munka
A jogi lépéseket minden esetben előzetes helyszíni felmérés, tényfeltárás előzi meg. És a
közösségi munka nem szűnik meg az eljárás megindításával, alapítványunk jelen van a
településen, amíg szükség van rá. Alapvető a terepen a roma közösség bevonásával szerzett
információ, dokumentumok, stb. A szülőket felkészítjük és segítjük a szegregáció
megelőzését, megszüntetését biztosító és egyéb, akciókban (pl. felvételi kérelmek,
átiratkozások, szakértői vizsgálatok nyomon követése, jogi képviselet megszervezése,
ellátása, stb.)
A peres, illetve egyéb jogi eljárásba vont településeken a tényfeltárás mellett a helyi roma
közösség felkészítése, informálása, segítése 2007-ben is megtörtént. Továbbá a látószögünkbe
került, még eljárás alá nem vont településeken megkezdtük a tényfeltárást. Néhány település a
teljesség igénye nélkül:
Sződ és Csörög települések 2005-ben különváltak. Mivel Csörögön nem volt általános iskola,
Sződön a roma gyerekeket nem roma társaiktól elkülönítve oktatták az ÁNTSZ által bezárást
kisiskolában, majd a következő évben a kistérségi társulás egyik intézménye sem akarta őket
felvenni.
Az alapítvány közösségszervezői, és tényfeltáró munkájának köszönhetően a 29 beiskolázásra
váró gyermek sorsa egyéni iskolai felvételi kérelmekkel rendeződött, és a gyerekek Sződ,
Sződliget, Vác általános iskoláiban kaptak helyet. Segítségünkkel létrejött a roma szülőkből
szerveződött Esélyt a Gyermekeinknek Deszegregációs Egyesület. Tényfeltáró munkánk
során derült fény egy korábbi jogsértésre, ami miatt alapítványunk kártérítési keresetet
nyújtott be az általános iskola illetve a csörögi önkormányzat ellen. Itt 6 egyéni felperes
érdekében folyik az eljárás. Őket alacsony színvonalon oktatták, jogellenesen elkülönítették
az iskola különböző oktatásra alkalmatlan melléképületeibe, és nem biztosították számukra a
Közoktatási Törvényben előírt minimum feltételeket sem.
Kerepes - decemberben kezdtük a tényfeltárást. Miután karácsony előtt a helyi pedagógusok,
illetve néhány szülő kezdeményezésére szerveztek a cigánygyerekek ellen a Magyar Gárda
által "biztosított", tüntetést.
Ezentúl közösségi munkát végzünk helyi koordinátorok bevonásával Hajdúhadház,
Nyíregyáza, Kecskemét, Pécs, Sátoraljaújhely, Szeged településeken is jelen vagyunk. Cél a
helyi roma közösség informálása, Iskolai, óvodai, és a fogyatékossá nyilvánítási ügyeket
illetően. A tanévnyitón ezévben is nyomon követtük a változásokat.
A szülői érdekérvényesítő programot a Sulinova Kht megbízásából kezdtük el, melyet 2008.
januárjában zárunk majd. A 12 hónapos projektre 7 településen 12 millió forint megbízási
díjat kaptunk.

III. a) Lobbi tevékenység, nyomásgyakorlás (Nyomásgyakorlás a helyi-, országos- európai
szintű döntéshozókra, érdekérvényesítés.) A szegregáció felszámolása érdekében az
Alapítvány feladatának tekinti a kormányzati intézményekkel való kapcsolatfelvételt, az ügyet
támogató felelős személyek megkeresését, a hátrányos helyzetűek érdekében, a szegregáció
ellen történő felszólalást, képviseletet és lobbi tevékenységet.
b) Nyilvánosság (Sajtóközlemények, fórumok, szakmai előadások, médiaszereplés) Az
alapítvány egyik lényeges feladata a széleskörű tájékoztatás, illetve a folyamatban lévő
ügyeink kommunikálása. Erre lehetőséget ad egyrészt az alapítványunk honlapja www.cfcf.hu
, másrészt az eseményekről (egy-egy akció, évnyitókörút, tárgyakás, megegyezés, stb)
rendszeresen kiadott sajtóközlemények. Harmadrészt a szakmai fórumokon való szereplés.
Az alábbi, nem teljes lista szerint tartottunk előadásokat, adtunk interjút és biztosítottuk a
nyilvános képviseletet az alapítvány céljai szerint, és a hivatali szervekkel történt találkozók
során teljesítettük a lobbi, érdekképviseleti területen felvállalt munkánkat és a nyilvánosságra
vonatkozó feladatainkat:























Január 17 - Strasburg - Emberi Jogi Bíróság - Dr Farkas Lilla és Mohácsi Erzsébet
jelen voltak az Ostravai eset néven ismert szegregációs peren (Check Republic)
Március 22 - Mohácsi Erzsébet Keszthely, Integrációs politika - konferencia
Május 9 - Mohácsi Erzsébet Jászfényszaru, Oktatási szakértők fóruma
Május 25 - Mohácsi Erzsébet- Parlamenti meghallgatás Lévai Katalin
Május 27 - Mohácsi Erzsébet Hódmezővásárhely, Integrációs gyereknap,
deszegregációért díjat adományoz az alapítvány 12 diáknak,
Június 13 -Mohácsi Erzsébet, Farkas Lilla OSI - EUMAP előadás, sajtó tájékoztató
Június 14 - Mohácsi Erzsébet Partners Hungary konferencia, előadóként
Augusztus 14 - találkozó Kállai Ernő újonnan kinevezett Kisebbségi Ombudsmannal
Szeptember 14-15 - Dr Farkas Lilla - joined faculty members of the Public Education
Retraining Institute for a retreat to explain the methodology developed for the modul
"Equal treatment in public education"
Szeptember 17 - Mohácsi Erzsébet - sajtótájékoztató az iskolai tanévnyitók kapcsán
Szeptember 21 - Dr Farkas Lilla joined colleagues from NEKI and the Hungarian
Helsinki Committee in training judges on anti-discrimination. She has discussed actio
popularis litigation in public education
Szeptember 27 - Mohácsi Erzsébet - XIII kerülei önkormányzati konferencia,
előadóként
November 15 - Mohácsi Erzsébet "Esélyegyenlőség éve" záró konferencia - előadó
November 15 - találkozó a szociológus Zolnay Jánossal, téma a jelenlegi tendenciák
és stratégiák a közoktatásban
November 24 - Mohácsi Erzsébet - Mathias Corvinus Kollégium, előadó
November 29-30 - Dr Farkas Lilla előadóként - ENAR konferncia a megerősítő
akciókról
December 4 - találkozó Giuseppe Pastorelli -vel, Az Olasz Nagyakövetség Emberi
Jogi tanácsadója
December 8 - CFCF szervezésében "Rajtkő" Karácsonyi ünnepség
December 11 - Kalányos Mónika képviselte a CFCF Rajtkő programját a Mokka,
Aktív, TV2, - Az ügy műsorokban
December 14 - Ellendemonstráció Kerepesen a roma diákok elleni, pedagógusok, a
vezetőség és a Gárda által kezdeményezett tüntetésen





December 17 - Dr Farkas Lilla az etnikai adatok témakörben munkacsoportot vezetett
az ERRC Állami gondozott gyermekekkel foglalkozó konferenciáján
December 17 - CFCF-Polgár Alapítvány Karácsonyi ünnepsége az Alföldi u-i állami
gondozott diákoknak.
December 18 - Mohácsi Erzsébet előadóként a képviselte a CFCF-t a Pakiv Európai
Hálózat szervezésében megtartott "A romák hozzáférése a minőségi oktatáshoz Tanult-e a közoktatás politika a hatékony gyakorlatból?" nemzetközi konferenciáján

Egyéb, rádio-, és televiziószereplések:
Fogadóóra- MTV1, Rádió C, Cigány Magazin (MTV) Petőfi Rádió - interjú, Klub Rádió
interjú, Civil Rádió, vita fórum, -Zenit TV interjú, Rádió Café - Egál vitafórum, -RTL Klub
"Házon kívül" ,"Fogadóóra" - MTV 1, Civil Rádió interjú, MTV Cigány Magazin.
Cikkek rólunk
A társadalom nincs felkészülve" Akció a roma tanulók iskolai elkülönítése ellen- egy
próbaper és utóélete. Élet és Irodalom 2007.03.16.
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=RIPORT0711
Az elkülönülés iskolája Népszabadság 2007.03.30. http://nol.hu/cikk/440823/
Győzött a gyerekek érdeke http://www.haon.hu/hirek/Hajdu-Bihar/cikk/jogellenes-a-romagyerekek-elkulonitese/cn/news-20070503-11565119 Hajdú Bihari Napló, 2007.05.04
Cigány gyerekekre kapott pénzen tanítatják a többségieket, HVG. 2007.08.02.
A Huszár teleptől a polgári társadalomig, Népszabadság 2007.06.15.
http://nol.hu/cikk/450335/
Roma gyerek az iskolának már 300 ezerért sem kell. Népszava. 2007.10.15.
Tizenéves tanulók pere egy magyar iskola ellen, Népszava 2007 március 21.,

IV. Esélyteremtés a közoktatásban
Rajtkő Program
A Magyar bankok a hátrányos helyzetű fiatalok képzéséért program az alapítványunk
kezdeményezésére indult el. Bank közeli szakmákat oktató, befogadó szakközépiskolákat
támogatnak a Magyar Bankszövetség, illetve egyes tagbankok az iskola és a bank közötti, a
szakképzési hozzájárulás terhére kötött támogatási szerződés keretében. A programba
bekerült roma fiataloknak a program mentort, ingyenes szolgáltatásokat, korrepetálást
biztosít.
Szülői Érdekérvényesítő pilot program - HEFOP 2. 1 intézkedés, 2. 1. 1
A "roma szülői és civilszervezeti szolgáltató program helyi oktatási deszegregációs
programok támogatására" című pilot projektet a SuliNova Kht. Országos Oktatási Integrációs
Hálózat (OOIH) Programigazgatósága és az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek
Alapítvány együttműködésével valósult meg a HEFOP 2.1 intézkedés és a 2.1.1. központi
programban. A projekt fő komponense a szülők jogainak érvényesítése. Ld. fentebb, a II.
Tényfeltárás, közösségfejlesztői munka cím alatt.
Program a Roma gyerekek integrációjáért a közoktatásban
A Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 40, 000 USD - al támogatta a

programunkat. Fő célunk a roma gyerekek oktatással kapcsolatos jogainak érvényesítése. Az
oktatásuk minőségének javítását jó gyakorlatok terjesztésével kívánjuk elősegíteni. A
programnak fontos elemei a szociálisan hátrányos helyzetű roma gyerekek integrációjának
elősegítése és önsegítő képességük erősítése is.
1% felajánlás
Alapítványunk 2007-ben az APEH SZJA 1%-ból 975 000 Ft-ot kapott, melyet az alapítvány
adókötelezettségeinek megfizetésére használta.
SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV
adatok E Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a.) alapítóktól
b.) központi költségvetéstől
c.) helyi önkormányzattól
d.) egyéb, ebből 1%..........nulla..
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)
a.) saját termelésű készletek
állomány változása
b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)
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