Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány
1. sz. Melléklet/1

Támogatási program megnevezése
Támogató megnevezése
Támogatás forrása
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

A Nyílt Társadalom Intézet működési (intézményi) támogatása 20122014
Nyílt Társadalom Intézet
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
2013. január 1- 2013. december 31.

32 690 137 Ft
32 690 137 Ft
27 715 061 Ft
32 690 137 Ft
visszatérítendő

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
25 939 286 Ft
Dologi
1 775 775 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
27 715 061 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A 2013-ban folyamatban lévő eljárások: Jászladány: Az államosítás következtében a KLIK átvette a korábbi önkormányzati iskolát, de
ahelyett, hogy a szegregációt megszüntette volna, közreműködésével most egy egyházi iskolába menekítik a nem cigányok a
gyerekeiket. A Szolnoki Törvényszék elsőfokon elutasította keresetünket, ugyanis a per során megszűnt a II. r. alperes, az alapítványi
iskola. Fellebbeztünk. A heves megyei félrediagnosztizálás miatt indult eljárás továbbra is folyamatban van az Egri törvényszék előtt,
2013 októberében egyeztetési tárgyalások kezdődtek meg az EMMI-vel, szakértőt delegálhattunk az a szakértői bizottságok
fejlesztése iránti projektjükbe, egyúttal tárgyaltunk a minisztériummal az etnikai adatok rögzítéséről az új informatikai rendszerükben.
Októberben ezért közösen kértük a per szünetelését egyezségkötés céljából. A nyíregyházi reszegregációs ügyben folytatódott
elsőfokon a per, szakértőket és Balog Zoltán minisztert is meghallgatott a bíróság, felmérést végeztük más cigánytelepeken is a szülők
iskolaválasztási preferenciáiról. A gyöngyöspatai szegregációs ügy 2013-ban másodfokon folytatódott a Fővárosi Ítélőtábla előtt. Az
EMMI-vel, KLIK-kel és KIM-mel szemben indított jogi eljárás folyamatban van elsőfokon. Másodfokon folytatódott a csörögi gyerekeke
kártérítési ügye a Fővárosi Ítélőtáblán, az államosítás következtében itt is perbe állítottuk a KLIK-et. 2013-ban lezárt ügyek: 2013
januárjában precedens értékű döntést hozott az Emberi Jogok Európai bírósága a Horváth és Kiss kontra Magyarország ügyben:
kimondta, hogy a magyar állam pozitív kötelezettsége a roma gyerekek indokolatlan fogyatékossá minősítésével szembeni fellépés.
2013 júniusában az Alkotmánybíróság elutasította a győri ügyben született Kúriai döntéssel szembeni alkotmányjogi panaszunkat
hatáskör hiányára való hivatkozással. Az Alkotmánybíróság végzésével szemben 2013 decemberében az Emberi Jogok Európai
Bíróságához fordultunk. Új eljárások: 2013 januárjában kérelemmel fordultunk a KLIK-hez, hogy mint új iskolafenntartó szüntesse
meg a szegregációt Kaposvárott, és tegyen eleget a legfelsőbb Bíróság 2011-es ítéletének. 2013-ban több alkalommal egyeztettünk az
ügyben a minisztériummal is, de hiába, ezért 2013 decemberében új keresetet nyújtottunk be a KLIK-kel, EMMI-vel, önkormányzattal
és a kormányhivatallal szemben a szegregáció fenntartásáért a Kaposvári Törvényszéken. 2013 júniusában feljelentést tettünk a
Facebookon megjelent és többek által megosztott fénykép és felirat miatt, amin sajókazai roma kisgyereke fotójával a roma gyerekek
kiirtásukra szólítottak fel. II/2. Tényfeltárás, közösségi munka, adományosztás: Albertirsa, Putnok, Konyár, Hencida, Gyöngyöspata,
Győr, Nyíregyháza, Jászladány, Csörög. II/3. Nyomásgyakorlás, lobbi: Külföldi és hazai konferenciákon, egyetemeken előadások,
képzések. Más szervezetekkel közös fellépés, tiltakozó akciók. Közérdekű adatkérések, egyéb levelek a kormányzatnak. Nyilvánosság,
médiaszereplés, videófilmek.
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East East Beyond Borders Program - Regionlis workshop a
Támogatási program megnevezése Deszegregációért közösségi és jogi akcióval
Támogató megnevezése
Nyílt Társadalom Intézet
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
Támogatás forrása
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2012 december 1-2013. április 30.
Támogatási összeg
5 246 400 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
5 246 200 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:
5 246 400 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:
5 426 400 Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0 Ft
Dologi
5 246 400 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
5 246 400 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Regionális workshop a roma gyerekek iskolai elkülönítéséről: 2013 februárjában 3 napos workshopot
szerveztünk 5 ország civil szervezeteinek részvételével, akik hasonló területen dolgoznak (roma
jogvédelem, iskolai deszegregáció). Véleményeztettük velük, majd véglegesítettük a „Kézikönyv a roma
gyerekek óvodai és általános iskolai szegregációjával szembeni fellépéshez” című munkát. A Kézikönyv
honlapunkon elérhető (www.cfcf.hu).
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Támogatási program megnevezése Görög résztvevők támogatása az East East Regionális projektben
Támogató megnevezése
Nyílt Társadalom Intézet
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
Támogatás forrása
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2013. február 1- 2013. április 30.
Támogatási összeg
388 154 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
388 154 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:
388 154 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:
388 154 Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

0 Ft
388 154 Ft
0 Ft
388 154 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az East East Beyond Borders Program támogatásával szervezett Regionális workshopra görög résztvevőket
is meghívtunk, mert a roma gyerekek iskolai elkülönítése Görögországban is égető probléma. A görög
résztvevők költségeit térítette a Nyílt Társadalom Intézet célzott támogatása.
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Deszegregáció és akció a romák iskolai érvényesüléséért
Támogatási program megnevezése (Desegregation and Action for Roma in Education-network)
Támogató megnevezése
Európai Roma Jogok Központja Alapítvány
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
Támogatás forrása
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2013. július 1-2014. június 30.
Támogatási összeg
2 448 334 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
1 858 374 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:
1 367 671 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:
1 858 374 Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
991 277 Ft
Dologi
376 394 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
1 367 671 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Európai Roma Jogok Központja támogatásával Alapítványunk bekapcsolódott egy nemzetközi,
regionális projektbe, amelynek célja az, hogy összekössön olyan 6 közép- és kelet-európai országból való
civil szervezetet, amelyek az iskolai szegregáció ellen lépnek fel. A projekt célja a pozitív példák
megosztásával a jó gyakorlatok megismerése és terjesztése nemzetközi szinten, 100 iskolai mediátor
illteve egyéb szakember képzése iskolai deszegregációval kapcsolatban, valamint felhívni a figyelmet a
roma gyerekek magas színvonalú iskola képzésének fontosságára.
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Támogatási program megnevezése Láthatatlan Tanoda
Támogató megnevezése
Roma Oktatási Alap
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
Támogatás forrása
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2013 október 1-2014. szeptember 30.
Támogatási összeg
2 648 920 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
343 415 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:
343 415 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:
0 Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

vissza nem térítendő

X

343 415 Ft
0 Ft
0 Ft
343 415 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2013 októberében indult a Roma Oktatási Alap által támogatott 'Láthatatlan Tanoda' programunk,
amelynek célja a Budapest VIII. kerületében élő általános iskolás korú rászoruló, elsősorban roma
gyermekek integrált oktatási intézménybe történő bejuttatása és tanulmányai sikereinek támogatása. A
projekt, amely teljesen új kezdeményezésként született meg, összesen 40 leendő és már általános iskolás
gyermek önkéntes alapú mentorálását és tantárgyi felkészítését tűzte ki célul. A programba sikeresen
bevontunk közel 50 mentort, akik több helyen is megjelenő felhívásunk nyomán szereztek tudomást a
Láthatatlan Tanodáról. Fő elemként jelenik meg az önkéntesség, az integrált iskolákkal és a szülőkkel való
aktív kapcsolattartás és a közösségi munka. A hosszú távú cél, hogy a programba bekerülő tehetséges
gyerekek tovább fejleszthessék tudásukat és az érdeklődési körüknek megfelelő, magas színvonalú
általános iskolai oktatásban részesüljenek, mindezt egy önkéntes segítő mentor támogatásával és
önkéntes korrepetáló tanárok segítségével. A támogatás forrása a Roma Oktatási Alap által korábban
megítélt kaposvári és jászladányi deszegregációs projektből fennmaradt összeg.

