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
2012. január 1-december 31.
32 539 388 Ft
27 731 187 Ft
27 461 490 Ft
32 539 388 Ft
visszatérítendő
vissza nem térítendő
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
16 429 894 Ft
Dologi
11 031 596 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
27 461 490 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Nyílt Társadalom Intézet működési támogatást nyújt Alapítványunk számára. Alaptevékenységünkben
ezeket a közhasznú tevékenységeket folytattuk 2012-ben: 1. Jogi, hivatali eljárások: 2012-ben jogerősen
lezárult ügyek: Győr: a Kúria kimondta, hogy társadalmi/vagyoni helyzet alapján is indítható közérdekű per.
A Bíróság azt is kimondta, hogy iskolabezárás nem rendelhető el bírósági úton. Ezt a döntést támadjuk, mert
figyelmen kívül hagy korábbi LB ítéletet (miszerint Tiszavasvári: Tiszavasvári bíróságon megtámadta az EBH
elmarasztaló ítéletét, 2012. májusában a Fővárosi Bíróság jóváhagyta az EBH ítéletét, így az jogerős lett.
Tiszavasvárit kötelezte a Bíróság deszegregációs terv kidolgozására. Folyamatban lévő ügyek: Gyöngyöspata:
első fokon pert nyertünk (2012. december): megállapítást nyert, hogy az iskola elkülöníti a roma gyerekeket;
Gyöngyöspata önkormányzata fellebbezett. Heves megye-SNI per: az indokolatlanul fogyatékossá
nyilvánított gyerekek ügye folytatódott, egyeztetések folytak a perben álló Emberi Erőforrások
Minisztériumával (EMMI). Peren kívüli megállapodásra törekszünk, történtek előrelépések a diagnosztikai
tesztek fejlesztése terén. OKM/EMMI/KIM per: 2009 óta pereljük az oktatásügyért felelős minisztériumot
ágazati irányítási kötelezettségének elmulasztása miatt (iskolai esélyegyenlőségi törvények betartását nem
ellenőrzi). Jászladány: első fokon folyamatban az új Jászladány-per, amelyet a 2011-es LB-i ítélet alapján
indítottunk 2011 őszén deszegregációs tervvel alátámasztva. Csörög-Sződ: az elsőfokú bíróság
megállapította az elkülönítés tényét, a kár megállapítása később lesz. Nyíregyháza: bepereltük Nyíregyháza
önkormányzatát, később a Bíróság utasítására az iskolafenntartó Görögkatolikus Egyházat. A per
folyamatban első fokon. Kaposvár újra: a korábbi jogerős ítélet végrehajtása miatt a Kormányhivatalhoz
fordultunk itt is az idén elkészült deszegregációs tervvel. A tervvel az önkormányzatot is megkerestük, de
nem kaptunk választ annak végrehajtását illetően. 2. Tényfeltárás, közösségi munka: Tiszavasvári,
Gyöngyöspata, Kaposvár, Nyíregyháza, Csobánka, Nyírmihálydi, Sajókaza, Szolnok, Szirák, Tiszabő és más
településeken. Úszócucc-gyűjtés, adományosztás, tényfeltárás a cigányiskolák ORÖ kézbe adása ügyében 3.
Nyomásgyakorlás, lobbi: Külföldi és hazai konferenciákon, egyetemeken előadások, képzések. Más
szervezetekkel közös fellépés, tiltakozó akciók. Közérdekű adatkérések, egyéb levelek a kormányzatnak.
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Utazási támogatás a "Promote De-Segregation of Roma Children in
Támogatási program megnevezése Primary Education" regionális együttműködés projekthez
Támogató megnevezése
Nyílt Társadalom Intézet
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
Támogatás forrása
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2012. január 1-december 31.
Támogatási összeg
122 900 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
122 900 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:
122 900 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:
122 900 Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0 Ft
Dologi
122 900 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
122 900 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Nyílt Társadalom Intézet támogatta a "Promote De-Segregation of Roma Children in Primary Education"
regionális együttműködés projekthez kapcsolódó utazásokat. Osztravában és Kassán megbeszélés történt
deszegregációs eljárásokkal kapcsolatban szlovák és cseh partnerekkel. A találkozók előkészítései is voltak
a 2013-as évben megvalósult regionális együttműködési projektnek.
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Támogatási program megnevezése
Támogató megnevezése
Támogatás forrása
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

Human Rights Internship 2012 - Emberi jogvédelem gyakornoki
program 2012
Nyílt Társadalom Intézet
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
2012. január 1-december 31.
6 498 023 Ft
5 136 635 Ft
5 141 762 Ft
6 498 023 Ft
visszatérítendő
vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
4 886 113 Ft
Dologi
255 649 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
5 141 762 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Gyakornokunk feladata volt 1. nemzetközi pályázatok elkészítésében való segítség (2 angol nyelvű EU-s
pályázat és az OSI East East Beyond Borders programjára szóló pályázat) 2. előkészíteni az Alapítvány
regionális együttműködési projektjét. Ennek keretében be kellett azonosítania partnereket a következő
országokból: Szlovákia, Csehország, Románia, Bulgária és Görögország. Ezekre az országokra vonatkozóan a
gyakornok további feladata az volt, hogy elkészítse az országok deszegregációs stratégiájának első változatát.
Ennek a feladatnak keretében a gyakornok kutatómunkát végzett az országok jogi hátteréről szegregáció
tiltását és a lézető joggyakorlatot illetően. További feladata volt nemzetközi deszegregációs konferernciákon
az Alapítvány képvislete.
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Integration Becomes Reality - Joint Legal and Community Action in
Támogatási program megnevezése Kaposvár and Jászladány
Támogató megnevezése
Nyílt Társadalom Intézet
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
Támogatás forrása
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
2011. július 1-2013. június 30.
Támogatási összeg
1 963 000 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
358 841 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:
358 841 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:
0 Ft
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

0 Ft
358 841 Ft
0 Ft
358 841 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund - REF) támogatásával újra eljárást indítottunk Kaposváron és
Jászladányban, két olyan településen, ahol már kimondta a bíróság, hogy szegregált a perelt iskola, de nem
történt utána változás. A Legfelsőbb Bíróság kaposvári ítéletének megfelelően, deszegregációs tervvel
kívántuk benyújtani az új keresetet, amely végrehajtható intézkedést jelent. Jászladány esetében már 2011ben elkészült a terv és benyújtottuk azt az új keresettel a bíróságon, a per folyamatban. A kaposvári
deszegregációs terv 2012-ben készült el és egyelőre nem bírósági, hanem közigazgatási eljárást
választottunk illetve megkerestük az Önkormányzatot és így próbáltuk elérni, hogy a terv megvalósuljon.
Ez utóbbi törekvésünk sikertelen volt.
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Támogatási program megnevezése
Támogató megnevezése
Támogatás forrása
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

Kaposvári deszegregációs terv elkészítése
Brit Nagykövetség
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
2011. október 1-2012. december 31.
331 580 Ft
331 580 Ft
331 580 Ft
0 Ft
visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:

X

0 Ft
331 580 Ft
0 Ft
331 580 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Legfelsőbb Bíróság 2010-ben hozott döntése alapján Alapítványunk deszegregációs tervvel akarta
alátámasztani új keresetét a bíróságon. A deszegregációs terv elkészítéséhez nyújtott anyagi támogatást a
Brit Nagykövetség. A terv 2012-ben elkészült és mielőtt a bírósághoz fordultunk volna, eljuttattuk a
Kaposvári Önormányzathoz felajánlva segítségünket pályázat benyújtásához, amely az anyagi hátteret
biztosította volna a terv végrehajtásához. Választ nem kaptunk az Önkormányzattól. Ezek után a Somogy
Megyei Kormányhivatalhoz fordultunk, ahová szintén eljuttattuk a tervet.
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Támogatási program megnevezése
Támogató megnevezése
Támogatás forrása
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

Legal and Community Action against Segregation in 3 Hungarian
Villages
Holland Nagykövetség
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
2011. június 1-2012. május 31.
1 516 515 Ft
787 834 Ft
787 834 Ft
303 303 Ft
visszatérítendő
vissza nem térítendő
X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0 Ft
Dologi
787 834 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
787 834 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Három községben, Csobánkán, Nyírmihálydiban és Gyöngyöspatán a roma tanulók különböző hátrányos
megkülönböztetést szenvedtek/szenvednek el. Ezek ellen léptünk fel különféle eszközökkel: Csobánkán a
polgármesterrel folytattunk tárgyalásokat és támogattuk ők iskolamegújító törekvéseiben (a településről
a középosztály elviszi a gyermekeit más iskolákba, a helyi iskola szegregált "cigányiskola" lett);
Nyírmihálydiban különféle a roma tanulókat és családokat ért törvénytelenségek történtek, ezek ellen
léptünk fel a helyi roma vezetőt támogatva; Gyöngyöspatán pert indítottunk a szegregáló iskola és
önkormányzat ellen. Gyöngyöspatán sikeres úszócucc-gyűjtő akciót szerveztünk.
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Támogatási program megnevezése
Támogató megnevezése
Támogatás forrása
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

Működési támogatás
Roma Initiative - Nyílt Társadalom Intézet
központi költségvetés
önkrmányzati költségvetés
nemzetközi forrás
X
más gazdálkodó
6 433 168 Ft
137 178 Ft
137 178 Ft
0 Ft
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
0 Ft
Dologi
137 178 Ft
Felhalmozási
0 Ft
Összesen:
137 178 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Működési támogatást kaptunk a Nyílt Társadalom Intézet Roma Initiative programjától.
Alaptevékenységeinket támogatték (lásd OSI támogatás, az 1. sz. Melléklet első oldala)

X

