I.
Az Alapítvánvbemutatása
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 2003. november 28-án
alakult. A Fővárosi Bíróság 9064. sorszámon 2004. január 02.án vette nyilvántartásba
ésminősítetteközhasznú szervezetté.
Az A|apitvány induló vagyona: 1.000.000Ft
Alapítója:Eleőd Adám külföldi (Argentína)magánszemély
Az A|apítvány cé|ja:a magyar ésmás országokban nehézsorban élő, főként,de nem
kizároIagosan roma fiatalok segítése,elérhetővétéve számukra a jóléti társadalom
vívmányait.
II.

Szakmai

beszámoló

az

Alapíwany

2010.

évi

tevékenységéről

Az Esélyta HáfuányosHelyzettíGyerekeknekAlapítvrínytörvényi kötelezettségének
eleget
téveaz alábbiakbanteszikozzé a20|0. éwevonatkoző szakrnr.tai
besziámolóját,kimutatásáta
rendelkezésreá1ló vagyon/tátmogatás
felhasználásaról' valamint az Egyszenísítettéves
beszámoló mérlegét és az egyszenísítettéves besziámoló Eredmény.kimutatását.
Az A|apitvrínyelsősorban a közhaszntl szervezetekrőlszóló, 1997. CLVI. Törvény 26$ c)
bekezdése
2, 4,I0,||,l2,|3 pontjaibanmeghatrírozott
közhasznú tevékenységeket
végzi.A
2010-eséwekihízött stratésiaicélokésa kapcsolódó tevékenységek,
programoka következő
közhasznú
tevékenységek
vonatkozásában
voltak
releviínsak:
10. gyermek és ifiúságvédel"L, gyermek és ifiúsági érdekképviselet,
11. hátrányos he|yzetíi csoportok társadalmi esélyegyenlőségénekelősegítése,
12.
emberi
jogok
és
állampolgári
védelme,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel,valamint a határon túli
magyarsággalkapcsolatostevékenység
Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetu, elsősorban roma gyerekek
esélyegyenlőségének
biztosításávala gyerekek iskolai sikerességének
elősegítése.
201O-bena következő eszközök, programoksegítették
a célunkmegvalósulását:
IIll.
Jogi
és
egyéb
hivatali
II/2.
Tényfeltárás
és
közösségfejlesztői
IIl3. Nyomásgyakorlás,lobbitevékenység
a) Konferenciák, előadások
b) Más szervezett'ekkel való közös
c) Nyilvánosság; média

eljárások
munka

fellépés,találkozás

II/1. Jogvédelem . Jogi ésegyéb"hivatalieljárások
Az

e|őző években indult, 2010-ben is zqlő,

valamint 2010.ben indult ügyek:

Közérdekíi igényérvényesítési
per folytatódott Miskolc; Jászladány, Győr
Kaposvár településekenvalamint az oktatásiésKulturálisMinisáériumel

Kártérítési ügyek folytatódtak indokolatlanul sajátos nevelési igénqíi:ip.#1

és

bevonásával és kárértési per ugyancsak a volt cigány tanulók hátrányos
megkülönböztetésemiatt a szőői iskolában.
Egyéb.iogieljárásokatTaktaharkányésTiszavasvári ellen indult eljárásunk azEBH
előtt sikerre| záru|.
Ügyeink:
Miskolc:
1. Miskolc ellen 2005 júniusábanközérdektíigényérvényesítési
pert indítottunk,mert a
cigiány' illetve hátrányos he|yzetu gyermekeketMiskolc több iskolájehan jogellenesen
elkülönítették.Másodfokon Alapítvanyunkmegnyerteaz igyet (2006)' de újrapereltiink
(2006 december),mivel a bírósági döntéstkövetően serntett az önkormányzat lépéseket
a
szegregáció felsziímolására.2010. március 4-énMiskolc Megyei Jogu Varos közgyűlése
határozatbandöntött a József Attila tagiskola bezátásarő|;az indokok között a szegregáciő
tényeis szerepelt.
jogsértés
2. A Morley Allen & overy ÜgyvédiIroda Miskolc ellen személyiségi
trírgyában
elégÍételadás
éskííÍtérítés
irrínt2008_banindítottperében,
pro bonoiigykéntelvállalta5 olyarr
roma fiatal képviseletét,akik szegregált körülmények között tanultak azokban az á|talátos
iskolakban. Alapítvrínyunkaz eljrírás folyamán a háttérmunkátvégezte:a felperesek
beazonosítasa,kapcsolattartás,a felperesek tiárgyalásonvaló részvételének
biztosítísa,
szakmai tanácsadása képviseletetellátó iroda részére. 2010. június 2-án a Legfelsőbb
Bíróság kimondta,hogy attól fiiggetlenül,hogy a fiatalok sorsahogyan alakult az á|ta|ános
iskola befejezését
követően,-az elkÍilönítéstényeönmagában kedvezőtlenebbbánásmódot
valósítmeg,amely a polgári jog szerintkártérítést
von magautÍn.Ezérta LegfelsőbbBíróság
100 000 Ft éskamataimegfizetésére
kötelezte Miskolc varosatfejenkéntmind az 5 gyerek
részere.
A döntéstörténelmijelentőségrí.Ez
az első olyan estetEurópában,amelybennemzeti
bíróság ítélmeg kártérítést
roma gyerekeknekazért,mert az általanos iskolában etnikai
hovatartozásukmiatt elktilönítve okÍattakőket.
Taktaharkány:
Alapítvanyunk2009.májusábaneljárástkezdeményezeIlaz
Egyenlő Banásmód Hatóság előtt
többek között az SNI osztályok szabálytalanösszevonása, jogszabáIynaknem megfelelő
osztályszervezésiszempontok,az SNI osárílyok szegregáItelhelyezése,valamint a cigany
HHH gyermekeket megillető kedvezményekkelkapcsolatos tájékoztatáselmulasztása,
gyermekeknapközbeni ellátásráraésaz integrált oktatáshozvaló jog
étkezési
tiámogatásra,
megsértése
miatt. Az ügy 2010-ben sikeresen,4-oldalúegyezségge|záru|t, melyben az
Taktaharkanyionkormányzat ésiskolája váLLa|ta,
hogy biztosítjaa roma ésHHH gyerekek
korai képességfejlesztését,
ésígya tehetséggondozó
osztá|ybavalóbejutásukat,valaminttöbb
férőhelyrévéna HHH gyerekekneka törvény szerint őket megillető ingyen ebédhezjutását.
Ez az első eset,hogy az EBH előtt iskolai szegregációsügy egyezséggel
zárv|t,
Tiszavasvári:
Tiszavasvarikezdeményezésére,
a MagyarországiMagiszter Alapítvrínyalapítvrínyi
iskolát
hozott létrea telepillésenúgy,hogy a helyben éltizedekóta cigrányiskolaként
ismert ,,Zö|d
iskolát'' megkapta a várostól. Az a|apítvanyifenntartásbavétellel |ega|izá|ruakarjak a
fennálló elkÍilönítőgyakorlatot.Alapítvrínyunk
méga fenntartóváltáse|őtt,2009.májusában
eljárást kezdeményezett
az Egyenlő Banásmód Hatóság előtt. Az EBH elmarasztalta2010.

A jászIadányipolgármesterkezdeményezésére
2002-benlétrehoztakegy alapítvrínyi
iskolát,
láthatólag azzal a céllal, hogy ott tobbségigyerekeket oktassanak.A fizetendő tandíj
megfizethetőa többségi szülőknek, de a hátrányoshelyzettíroma gyerekek szüleinek már
nem. Az alapífuanyiiskola vezetésében
ésfinanszírozásában
az önkormányzatjelentős részt
vállal. A CFCF keresetében
aztkérte(2007),hogy a bíróságállapítsameg az önkormányzati
ésalapítványiiskolások között fennálló szegregációtésaz oktatás színvonalábanés ftzikai
feltételeibenfennálló közvetlen megktilönböztetést.Az ügyben első fokon e|jarő Megyei
Bíróság elutasítottaa CFCF ésa JRPSZ keresetét(2009). 2010, októberébena Debreceni
Itélőtáblajogerős döntéseelutasítottaa keresetetarra hivatkozva, hogy a két iskola nincs
összehasonlíthatóhelyzetben.Felpereseka LegfelsőbbBírósághozfordultak.
Kaposvár:
A nyíregyhánítényá||áshoz
hasonlóan,indította CFCF pert Kaposvár onkormányzata el|en
Pécsi Utcai AltalrínosIskolában fennálló intézmények
közötti szegregáció miatt (200s). A
Somogy Megyei Bíróság 2009, november 30-án első folcu ítéletében
megállapítottaa
j.ogelleneselkülönítést,illetve a roma gyerekek hátrányos megkülönböztetését.Kaposvár
Önkormányz1tafellebbezett.2010. május 2O-aÍL
a Pécsi Ítétőtáblamegállapította,hogy a
PécsiUtcai Altalános Iskolábana roma tanu]ókatjogellenesenelktiltinítikésa fenntartóta
jogsértés
abbahagyásiíra
ésmegszüntetésére
kötelezte. A Legfelsőbb Bíróság 20|0. november
24-én a másodfolcu,jogerős ítéletetrészben helybenhagyta:lehetségesbírósági úton
érvényesíteni
az illegális elktilönítés megszüntetését
akkor, ha ,,reális, teljesíthető és
végrehajthatő
marasztalásikeresetet''terjesztaz Alapi|vanya Bíróság elé.Ennek értelmében
Alapítványunk felhatalmazástés bátorítástkapott egy új deszegregációsterwel ellátott
keresete1őterjesztésére.
G y őr . .
Győr onkormányzataeI|enaz egyenlő brínásmódkövetelményemegsértésének
megállapítása
iránt, közérdekrí igényérvényesítési
keresetet nyújtotfunk be a megyei bírősághoz, az
önkormanyzat fenntartásában működő Kossuth Lajos Altalános Iskolában fennálló
intézmények
közötti szegregációmiatt (2008 vége).Győr 2009. januárjábanmódosítot1aaz
iskolai felvételikörzethatarokat,ennek követkeáében mindössze annyi változott, hogy az
eddig is a Kossuth iskolába járó gyerekek között a nem körzetesnek számítók létszátma
emelkedett.Alapítvanyunk itt is szervezett átiratkozási akciót, de hat gyerekből egyet sem
vettek át a többségi iskolába. 20L0 márciusábanGyőr város önkormányzata határozatban
döntött arról, hogy a Kossuth Lajos Altalanos Iskolában2010 szeptemberétől
nem indítelső
osztályt.Az e|jérást
első fokon megnyertea CFCF.
Nyíregyháza:
pert indítottunk3 indokolatlanul sajátos nevelésiigényűvényilvánított
Kártérítési
gyermek ügyében (2007). A diákok bíróság által kirendelt szakéftő á|ta|i felmérése
megtörtént.Az egyik gyermek esetébena szakértőmegállapította,hogy nem sajátos
nevelésiigényű,ennek ellenére{lem mondta ki, hogy nem a megfelelő oktatásban
részesült. A Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Bíróság 2009. május 27-énmeghoztaés
kihirdette íté|etét,
amelyben megállapította,hogy az alperesek megsértették
az ügyben
szereplő gyermekekesélyegyenlőséghez
ésa tanulásmegválasztásáhozvaló jogát. A bíróság
a két gyereknekegy.egy millió forint nem vagyoni kártérítést
ítéltm eg.
alperesekfellebbeztek.A Debreceni ItélőtábIa20a9. november 5-i
keresetételutasította,ezt#. a fiatalok jogi képviselőjük útjan a
fordultak.A LB 2010. június 9-éna másodfokúítéletet
részben
hogy a szakértői bizottság mulasztott' amikor nem tájékoztattaa

lehetőségéről,illetve nem tette lehetővé,hogy a szülők jelen legyenek a gyerekek
a szakérlrőibizottságokatfenntartó
vizsgá|atakor.Ezérta Bíróság a gyermekek felmérésekor
300
000
- 300 000 Ft tisszegben.
Megyei onkormanyzatot kártérítésrekötelezte
keresetipontokügyébenStrasbourgbaaz Európa
Alapítványunka Bíróság által elutasított
Tanács Ember Jogi Bíróságáhozfordult.
Sződ:
Kártérítésikeresetet nyújtottunk be a Pes1 Megyei Bírósághoz a Hunyadi Janos
Altalános Iskola, ésaz iskolát fenntartóSződi onkormányzat eI|en.5 roma diák vállalta,
hogy fellép volt iskolája ellen, mert jogellenesen különítettékel őket, alacsony
minőségű oktatásban részesültek, stb. és ez hátrányosan befolyásolta a
2008. október 30-án vo|t az első tárgya|ás.Az ügy folyamatbanvan.
lehetőségeiket.
Kerepes
Alapítványunk kezdeményezéséreaz oktatási Hivatal vtzsgáIta a Széchenyi
Iskolában elkülönített osztályokat,ésnéhánygyerek ügyét,akit nem engedtekcsak
heti 2 napban iskolába járni. A vizsgá|atotkövetően 1 millió forint összegű bírságot
rőtt az önkormányzatra (ilyen összegű bírság eddig mégoH vizsgáIat eredményeként
nem született), amit megfellebbeztek.2008 őszén a Kerepesi Altalános Iskola
igazgatója becsületsértésmiatt büntetőeljárást kezdeményezett, alapítványunk
igazgatőja,Mohácsi Erzsébetellen. Az Igazgatónő szerint Mohácsi Erzsébethamisan
állította azt atanévnyitó körút tapaszta|ataitösszegezvén,hogy Kerepes mégmindig
szegregálja a roma tanulókat. 2010. február |7-én az onkormányzat kérelmeta
ésaz iskolát kötelezte az I mi||iő forint összegii bírság
Fővárosi Bíróság elutasítoÍta
megfizetésére.
t
HnvnsÉsToIN,IMEGYE
Heves ésTolna megyékönkormanyzatai, a Nemzeti Erőfonás Minisztérium és az általuk
elő kereseteta
vizsgáló szakértőibizottságokellenkészítettiink
fenntartotttanulásiképességet
Roma Jogok
miatt
az
Európai
félrediagnosztizá|ása
gyerekek
aranyú
magas
HHH
cigany és
Központjával. A Heves megye elleni keresetet2010 második felébenbeadtuk,a Tolna
megyébenaz e|őkészítőmunka befejeződött, a keresetet2011 elejéntervezztikbeadni. A
előzte meg: Alapítvanyunk2010 folyamán Heves és Tolna
keresetetalapos tényfe|tétás
megyékbena roma gyerekek indokolatlanul történő sajátos nevelési igényívé(SND
nyilvánításáról, annakkörülményeirőL az érintettszülőkkel interjúkatkészítettéskérdőíveket
töltetett ki veliik, valamint Tolna megyében9 gyermekfelülvizsgálatánvett résrt.A Heves
hogy a megyébenműködő szakértőibizottságkulturamegyei keresetennek a|apjánéú|ítja,
módszerei által ktizvetleniilésközvetettendiszkrimináljaa roma illetve
specifikusbemérési
hátrtányoshelyzettí gyermekeket, valamint a szakértőibizottság és a fenntartók (megyei
önkormányzat ésminisztérium)a hatékonyellenőrzéselmulasztásávalfenntartjaka jogsértő
állapotot.
Azoktatálsi ésKulturális Minisztórium ellen 2009.benindítottper
Az oktatási ésKulturális Minisztériumésminiszter ellen az egyenlő bánásmód követelménye
be kereseteta Fővarosi Bírósághoz
megállapításaésjarulékaiiránt nyújtottunk
megsértésének
mert álláspontunk szerint a 2003l2004-estanévtől,a vonatkozó
20a9 szeptemberében,
jogszabályok alapján fennálló kötelezettségüknek (ágazati irányítás) elmulasztásával
a
fenntartjáka cigánygyerekekiskola, iskolaegységésosztály szinhíjogelleneselktilönítését
nem-cigiínygyerekektől.Az első trírgyalás2010. február2-énvo|t,ahol a Bíróságdöntö.tl'az
ügy befogadásáról.A második trírgyalásjúnius22-énvolt, ahol megállapítástnyert"'}qsf#

T

az alperese. A Minisztérium az e|játás sztineteltetését
kérte és megegyezésthe|yezett
kilátásba.
Ügyvédbojtár képzése:
Alapítványunkegy Ügyvédjelölt ,,on the job'' képzésére
kapott támogatásta Summa
Artium Alapítványtól.
A jogi eljárásokban, aZ ügyek kezelésében,technikai megvalósításában, a
fejleményekfigyelemmel kísérésében
ügyvédjel<iltünk
dr. Budai Zoltán személyesen
működik közre. Feladatainak részétképezi a gyakorlati tapasztalatokátültetéseaz
elméleti,tanulmányimunkákba,ésa jogi lépésekelőkészítését
gyorsítódokumentum
minták éssegédanyagok
kidolgozása' megszerkesztése.
IIl2. Tényfeltárásésközösségfejlesztői munka
A jog' lépéseketminden esetben előzetes helyszíni felmérés,tén1rfe|tárás
előzi meg. A
közösségi munka nem szűnik meg az e|játrásmegindításával,alapitványunkjelen van a
településen, arig sziikség van rá. A szülőket segítjük a szegregácio mege|őzését,
megszüntetését
biztosítóés egyébakciókban (pl. felvételikérelmek,átiratkozások,szakértői
vizsgálatoknyomonkövetése,jogi képviseletmegszervezése,
ellátása'stb.)
A peres, illetve egyébjogi eljárásbavont településekena tényfeltrírás
mellett a helyi roma
közösség felkészítése,
informálása,segítése
20l0.ben is megtörtént.Továbbáa!átőszógtinkbe
keriilt' mégeljrírásalá nem vont településeken
megkezdtiika tényfeltrírást.
A koordinátorok,
több újonnanbevont településoktatáSi-helyzetének
feltírásandolgoáak, illetve stratégiríkat
jogi ésközösségi feladatokmentén.
dolgoztunkki a településeken
sztikséges
Legfontosabbtényfeltárómunkank201O-bena félredÍagnosztizáitroma gyerekek ügyében
indított ós indítandó perünket megalapozó iskolalátogatások, családlátogatások, és
felülvizsgálatokon való részvételeink
voltak Heves és Tolna megyékben.A tényfeltárás
soriínmegvizsgáltuka roma gyerekek arátyát a speciális iskolríkban,a szülőktől információt
kaptunk az SNI-vényilvrínításfolyamatáról,a kötelező fe|i|vizsgálatokról,az eljárás során
ráltaluk tapaszta|takső|,tájékoztatásukról,ésTolna megyébena szülők kepviseletébenrészt
vettiink az t$raméréseken
(9 gyerek esetében).
Részvételiinka szaker:rőibizottság vízsgá|atán
olyan ismeretanyagot
ésmódszert eredményezett,
melynek segítségével
lehetőségnyílik arra,
pszichológus
hogy
nélkülis vizsgálható legyena diagnosztizá|ásfolyamata.
A 2010-ben a következő településekenvégeztiinkközösségi munkát: Hatvan, Gyöngyös,
Eger, Szekszátd, Bonyhád, Paradicsomputszta,
Jászrírokszállás,Dombóviír,Gyöngyösoroszi,
Gyöngyösp ata,Szarvas,Szikszó, Kalocsa,Kerepes.
IIl3.Nyomáseyakorlás.lobbitevékenység
a) Konferenciák:
2010.miírcius18.19.Rotterdam.ErasmusEgyetem:Előadás azafii.diszkriminációs
törvénykezéslrez
kapcsolódójogorvoslatésszankciók hiányosságairól(Lilla Farkas)
2010.április 15.Külüeyminisztérium:Emberi Joei konferencia.Előadás Mohácsi Erzsébettől

TanéwyitóÜnnepségéskonferencia.
2010.au8uszfus28. HódmezővásrárhelyNemzeti
a
Hódmezővásrírhelypolgármesterének
Mohácsi ErzsébetátadjaLázárJánosnak,
Mozgalom a Deszegregáciőértdíjat.
bánásmód
2010.október28' Skopje.FYRoM: OSCE konferencia:Előadás az egyen1'ő
(FarkasLilla)
hatóságok,szervezetekfelállítrísaról
EgyetemesIdőszakosFelülvizsgálat
Külüevminisáérium"
2010.november25. Budapest"
a romák ésaz oktatáshelyzetéről,FarkasLilla
(UPR) kerekasztal-beszélgetés
felszólalása
(szewezte:Polgari
2010.november24-26.Esztergom:Nemzetkriziroma-konferencia
a Jászladányiügy tanulságai- Mohácsi Erzsébet
MagyarországértAlapítvríny):
előadása
Előadások:
ésaz
a sokszínűségről
2010.május 8. Egyenlő BránásmódHatóság.Kerekasztal-beszélgetés
részvételével
Erzsébet
anti-diszkriminációról.Mohácsi
a roma gyermekek
2010.június1. Athe Sam Festival"Budapest.Kerekasztal-beszélgetés
részvételével
Erzsébet
oktatásihelyzetérőlMohácsi
2010.június21-24.CEU. Budapest JeanMonnetNyári Egyetem:FarkasLilla előadásaiaz
ésa gytilöletbeszédről
megerősítőintézkedésekről
anti-diszkriminációsjogi érvelésről,
2010.október20. CEU. Budapest,British Council szemináriuma megerősítőintézkedésekről
(FarkasLilla)
a
2010.novernberl2. SZOCEXPo. Budapest,előadásaz iskolai szegregácíőrőI
szekcióban(Mohácsi Erzsébet)
,,Gyerekesély''
jogok
2010.november18.CEU. Budapest,FprkasLilla előadásaNagyBoldizsár nemzetk<lzi
őrájart
2010.november30. Bibó IstvanSzakkollégium,azEmberi JogokEurópai Bíróságanak
gyakorlata(FarkasLilla)
2010.december10.Gödör Klub Emberi JogokVilágnapjaalkalmábólMohácsi Erzsébetés
PaczigaMónika képviseltea CFCF-et a Civil Kávézőban.
b) Mtis szervezetekkelvaló eglüttműk)dés:
ellen
való félrediagnosáizálása
ERRC: a roma gyerekekenyhénértelmifogyatékosként
fellépőperekmegbeszélése
TASZ: ta|élkozőa CFCF irodájában,amelyneksoránmegvitattuka TASZ roma-progranját;
a CFCF beszámoltjogi ésterepenszetzetttapaszta|atérő|
c) Média
http://www.cfcf.hrr/sajto-2010:hu.html.
Részleteslista a médiábanvaló megielenésiinkről:
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