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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testüle te számára

ĺ^]>ľoĺ.í
i

Előteľj esztő : S ántha Péteľné alpolgĺírmesteľ

A képviselő-testĹilęti ülés időpontj a:2012.július 19. . sz. napirend

Tárgyz Javaslat óvodák TAMOP.3.2.11I10/KMR pä|yäzaton való ľészvételének
jóváhagyásáľa

A napirendet nvíItlzáľt ülésen kell taľgyalni, a đcĺntés elfogadásźůloz ęgyszerv/minősített
szav azattobb sé e sziiks é e e s.

ElorÉszÍro szexvrzprI ecysÉc (wÉv, szIcxó):
IľľÉzľĺÉľyrnr,Ücynlnrl Inooa.

HunłÁľszolcÁr-ľarÁsI ijcyoszlÁlYo

KÉszÍrprľľ: IľrÉznĺÉľyľBr,ÜcYELETI Inooa,
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNyBl./NtMlq1'gtl-, Ice,zoLÁs: ? Ä^; ĺJ-_
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JocI roxrRoĺl &,og
BprpRĺeszrÉsnľ łI.rÄI.ir'ĺ,q.s :

.--n. [ 
). dĄ[afuĄ- t

fuvÁN Eonĺł-}
ĺĺcvzo

VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véIeméĺyezí x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi x
Határ ozati jav aslat a bízottság szźrnáĺa:
A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszo|gźitatźlsi Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az előteľj es ztés megltrgya|ását.

TÍsztelt Képviselő-testület!

Az Izgő-Mozgó Sportra és Egészségľe Nevelő K<izhasznú Egyesület (1222 Budapest, Haĺos
ltca |23.) 201-0. évben ,,Y*reativ mozgásprogľammal az izgő-mozgő ővodásokért'' címmel
pá|yázatot nýjtott be az Európai Unió Társadalmi Megújulás operatív Pľogram keľetében
kiíľt TAM0P-3.2.II|rc|UI<NIR a ,,Neve1ési-oktatásí intézmények tanóľai, tanőrźn kívüli és
szabadidős tevékenységeinek tźlmogatźsa,, c. pá|yźuati felhívásra azza| a cé||al, hogy az
óvodások szźmtna egészséges életmódľa osńonző pľogramot valósítson meg.
Apá|yázat benyújtásakoľ a Koszoru Napközi otthonos ovodát (1086 Budapest, Koszoľú u.
14.16.) _az ővodával kotĺĺtt együttmúk<idési megállapodás alapján_ partner óvodaként
regisztrá|tatták.

A sikeres páIytuat akkoľ fonáshiany miatt nem valósulhatott meg. 2012. év tavaszán az
ESZA Társadalmi Szo|gźitatő Nonpľofit Kft. értesítette a páIyazőt aľról, hogy a ťlnanszítozás
biztosított a pľojekt megvalósításához. A páIyázat benyújtása óta eltelt két éves időtartam
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míatt azonban a koľábban megk<itott szerzódéseket apźiyazőnak aktnlizálnia kell, és ębbe a
körb e tarto zik az óv o dáv aI kötött e gyiittmfü ĺ! dé s i m e gá1l apo dás i s.

Az óvodai nevelési kereteken kíviil szervezőďő nem foľmális és infoľmális tanulást támogató
programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek személyiségfejlődésére, művészeti és
kľeatív képességeinek kibontakoztatásźra, hátrélnyainak kompenzáLásźra és az
egészségtudatosság elterj esztéséľe.
Józsefuarosban sok olyan gyermek él, akik szociális és egyéb szempontból is érintettek
lęhetnek a progľamban, ezért az Egyestilet a pźiyázati program megvalósítására fe|ajźn|otta
együttmfüödési szándékát a Gyeľek-Viľág Napközi otthonos ovodának (1082 Budapest,
Baross u. 111/b) és aNapsugárNapkclzi otthonos ovodának (1086 Budapest, Dankó u. 31.)
is.
A páIyazati egyĹittműködésben éľintett haĺom óvoda levelében je|eńe, hogy szeľetne részt
venni a pá|yázat megvalósítźsábarl a halmozottan hátrányos he|yzetíl gyeľmekeik
esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. Leveliikhöz csatolták a pźiyźzőval megkötésľe
kerülő Együttmtĺk<idési megállapodást, és kéľték annak fenntaľtói jóvráhagyását (I.3. sz.
melléklet).

A páIyźzat megvalósításának ideje: 2012. szeptember I. _ 2018. augusztus 31. közötti
időszak.
A fenntaľtó és az óvodtů< számára apá|yźzati egytittműködés anyagi terhet nem jelent sem a
megvalósítás, sem a fenntartás időszakában.

Budapest Fővaĺos VIII kerület Jőzsefvárosi onkoľm ányzatKépviselő-testületének a2OI2. éví
költségvetéséľől szóló 7120|2. (II. 21.) ök. ľendelet 12. $ (1) bek. éľtelmében a kĺiltségvetési
szervek pá|yázatot kizźlrő|ag csak szakmai feladatel|átásra nýjthatnak be, mely több éves,
vagy tartós kötęlezettséggel nem jźnhat, nem igényel pá|yázati ĺinrészt, és nem
utófinanszítozott. Ellenkező esetben a pá|yázat a képviselő-testület jővthagyźsával nyrijtható
be.

H,ł.rÁnozĺ.TI JAvASLAT

A képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

l. hozzájáruI ahhoz,hogy
a KoszorúNapközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Koszoru u. 14-16.),
a Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda (1082 Budapest, Baross u. 111/b) és
a Napsugar Napközi otthonos ovoda (1086 Budapest, Dankó u. 31.) részt vegyen a
,,Kľeatív mozgásprogrammal az izgő-mozgő óvodásokéľt'' című pľogľamban a
ľÁvop-:.2.1llrcnfi<NIR a ,,Nevelési-oktatásí intézmények tanórai, tanőrźn kívĺili
és szabadidős tevékenységeinek tźtmogatása,, c. pźiyázaton, azIzgő-Mozgó Spoľtra és
Egészségre Nevelő Egyesülettel, mint páIyáző szervęzęfręl kötött együttműködési
megállapođásban foglaltak szetint, melyhez pénzbeIitámogatássalnem jarulhozzá.

f. fe|hataLmazza a polgármestert az előterjesĺés 1-3. szźlmű mellékletét képezó
E gyiittmtíkci dé s i me gállapo dás ok aláír ástr a.



Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 1. pont esetében: 2012.július 19.

2. pont esetében: 20l2.jú1ius 25.

A dtintés végrehajtását végző szerlezeti egység: HumánszolgáItatźsi Ügyosztály
Intézményfe lügyeleti Iro da

Budapest, zllz.július 1 1.

Tĺirvényességi ellenorzes :

Rimán EdÍna
jegyző

nevében és megbízásábĺól:

/ /." -M.fr:łłĺ-L(Ł/
Dr. Mészaľ Eľika ,/a|jegyző ',/

T['\i 
i(rL \ T

Santha Péterné
alpo1gáľmester





Ą , vĺ. u-/tJ lrĺ.Ł
KoszonÚ NeľxÖzl oľtuoľos ovoo.ł,

1086 Budapest' KoszoruutÍa 14-16.
tel i fax: 333-9174

e-mail : kosz.oruovoda@gmď1. com
oM azonositó:o3439|

Adószám: I69f3u5-2-42

Budapest Fő,várcs VIIL Kcľĺilet
Józsefu á ľosĺ On koľmányzĺt
Polgármesteľi Eivatala

Dr' Kocsis Máté Polgármester Úľ ľészérę

Táľw: KoszonĹ NapkłizÍ Otttonos lvoda
TAMOP - 3,2.1Uloĺ |JIÄIIR łn pá|y ár'aton va|ó ľészvétel

tkt.;32AZO1?

Tísztďt Polgáľmesteľ Uľ!

K,éľem engedétyeĺmĺ, szíveskedjen, hogĺ a Koszonń lvoda (t086' Budapest Koľzorú u. 14.16^) a
TAlvIoP _ 3.2.11/10/1/I(MR sz* piĺlylĺzeton ľészt vehessen.

Indoklás:

Az Izgő-mozgó Spoľtra es Egeszségre Neĺ'elő Köztnsznu Egyesĺilet 20t0-ben pźilyázatotnyrljtott be
azaal a cellal' hory óvodások szamára egeszsĘes éĺetmódra osďÓfrzś progľaĺrrot vďósilson meg.
Mint a programban ľészt vevő partnęr' ęgrtttműĺ<ödési megiĺllapodrĺst kototĺlnt amelyet az
ohatásért felelős Alpolgiłĺnester Asszony kĺiąjegyével ellátott. Ez is ďátámasĺją hogy elfogadott, a
keľtilet á|ta|is jőváhagyott egyiittmfüödésľöt van szó.

Sajnłĺlatosan a sikeľes pályázat alĺkoľ foľľásÍríány míatt nem valózulhatott meg- Most azonban .
fDl2-ben biaosítou a finanszíľozás, tehát elinđuĺhat a pľo.!ek, ameĺrnyiben a Koszoru lvoda
fenntaĺtója is hozzájárul a pľogľam |ebonyolítasáboe

Pľogľam neve: ..Kreatív mozgáspľogľammď az izg&mozgó óvodasokért'' Errnek keľetében egy
komple1 egészséges életmódra nevelĄ de föként a mozgásľą sportra fbkrsziíló propamot szęretle az
egyestilet lebonyolÍtani az óvodánkban.

A megvďósítĺs soľán:

. heti rendszerességgeĺ sport fogĺakoaásokat tartána|Ĺ (ezetĺnek a megtáÍtására szakembert
foglalkoztatrrak' aki a helyi óvoda pedągópsa)

- . éveĺĺte 4 .téĺĺranapot'' szeľvezĺret

- valamint ery összevont tôbb óvodát éĺimó családi sporÍnapot bonyolíĺanak 1e

. a foglalkozások kapcsrĺĄ p€dig tuĺon sze,ĺződes alapján bérleti díjat fizetrrek az óvodai
tornaszobą udvaľ használatáéľt.



A program ĺészet kęezik még:

- loadványok a szulőknek és a gyeľmekeknek, motivációs ajandékok

- és olyan eszközbeszeľzescŁ amelyek az óvodak mĺndennapi életében is hasznosak lehgnet s

sok esetben saját dologi költségvetésffil nem tudjukbiztosítani.

Mĺnden kłĺttség az eryesĺitetet teľheli, az önkoľmányzet és az rĎvodÍnk számáľa anyagi teľhet
nem jelent az egđttműköd€s ezen lĺÍrrüI ez előkészÍt&, Iebonyolítás feladatait is az eryestilet
végzi eL

Áz EU-s pĺílyázłt ľcsuét képező.Tenntłľtóĺ nyilatkozatotĐ e5resti|etnet mint pályázónak ke|l

aláíľnia a kiíľó felé, és az ebből eľedő elszámoHsi feladatok és felelősség is őket terhelĺ.

Az .óvodĺínk szeľepe a4 hogy a gyermekeket es a meryalósítas teľepet biztosítsuk a progľamhoz.

Fontosnak - és kölcsdnösen előnyĺĺsnek is - taĺtoĺľl' hogy firyelembe veryĺik az óvodfüban
eľedendően meglévő alđivitásokat, hągyományokat, és ęzekre is építve alakítzuk ki kozös
tevékenységiinket'

Mint ismeľetes, hogy a Koszoru lvooába jáľó ryerm*ek kđzĺ'tt igen magas saáĺnban fordul elő
halmozottan hártľanyos helyzetĺĺ ryeľmek. Ezekben a családokban nem tudják biztosítani a gyeľmekek
külĺin sporďoglatkózasokon való ľészvételt. lvodánk ezért is évek óta ňfeladatának tekinti az
egészségas életmódra nevelés! valamint a kĺilonbozó civil szervezęteldęlvďó egyiittmiikodést'

Támogató egyiittmik{idéstiket előľe is megkoszönve:

Budapast 2012. július 10.

Tisztelettel:a
Bukovicsné N

óvodavezető ffi



L4. számú melléklet

Egyiittm ű kiĺd és i m eg á l I a podás neve lés i.oktatás i
intézménnyel

Táľsada|mi Megúju|ás operatív Pľogľam

Neve|ési.oktatási ĺntézmények tanórai, tanórán kívÜ|i és
szabadidős tevékenységeinek támogatása

c.

pá |yázati fe| hívásá hoz
Kódszám:

TÁtqoP - 3.2. LLĺLO/I/KMR

Koszorú ivodávał
(1086 Budapest, Koszorú út 14.16')

Wffi
A proJektek az Európ-ai Unió- támogatásáva|, az Európai Szociálĺs A|aptársľinanszírozásłíval vatósu|nak'"đ ---

i

I

I



Egyĺittműködési megállapodás nevetési.oktatásl intézménnye|

1.) Je|en együttműkĺjd.ési megá||gPodás (a twábbiakban Megállapodás) aláírásáva| a 2.)pontban meghatározott szerződő felek megállapodást kotn-er áouol " *iuoĹ ń"đŕäTársadalmi Megúju|ás operatĺv- Program 1,z.iĺĺtotĺĺrcąn. számú Neve]ési-oktatásiin!Ézmények tanórai, tanórán kívÍi|| ěs szauaaiJđäGuĺl."nysegáiňók ümog;Hsa cĺmĺpá|yázati fe|hívásara benyrÍjtandq '.rrylń ńó:gá"p-iägľammat az .izgő.mozgó,,
óvodásokélt!'' címtj ,ľĺýaiat .áq"gi,{* "*ifr- jäien megállapodás 4. pontjábanrész|etezett tevékenységeket megvabšítsák.

A pá|yázat címe: 'Kľeatív mozgáspľogrammat az ||lzgő.mozgó,. óvodásokért!,' (atovább|akban Pályázat

2.) A megátlapodás az alábbi szervezetek kĺjzött |étesÜ|

Páilyáző szen'ezet:,,Izgő-Mozgó Sportľa és Egészseg re Nevelő EgyesÜ|et,,

Postacím; 1f2f Budapest, Háros utca l23.
Székhe|y: 1222 Budapest, Háros utca 123'
Azo n os ító 91! _(tĺi rzs- s zá m/cé gj e g yzé kszá ĺn ) :Adoszám : 18267653-1-43
Aľáírásra Jogosult képviselőJe: Kovács János, egyesritetl elnök

A pá|yázó intézmény (a megfe|e|ő beĺksze|endő, amennyĺben re|eváns)

Art mozi !
Levé|tár !
Egyĺtttm ű kł'đő neve lésl-oktatási intézmény : Koszo rú ovod a

Postacírn: 1086 Budapest Koszorú út 14-16.
Székhely: 1086 Budapest, Koszorri úi i+-ĺo.
Az o n os ító szłí m (tcirzs - szá m / cégleg rzé kszá ń ) :

oM-azonosÍtó: 034391
Adószám; fenntartó adószáma :

Aláírásra jogosult képviselőJe : Bukov|csné Nagy Judit, intézményvezető

Az együttműködő intézmény (a megfele!ő beiksze|endĘ amennyiben releváns);

Ovoda

más helységben működlk, mint
aqely településen a pá|yázó szervezet
székhělye vagy te|ephe|ye ta|álható

Az együttmĺjkddő intézményben a
tanułók |egaliíbb 309o-a háťrányos he|yzetiĺ
(be|eértve a
halmozottan hátrányos helyzetííeket is)

n

3' A je|en Megállapodás aláírásávaĺ a Tago! 
.köte|ezettséget 

vá|la|nak arra, hogy aPáÍyázat támogatása ::-"t"j -a 
projektet a pá'lvázat!än iüĹmt szerint megva|ósí$ák, ésennek érdekében egyĺittműkooireli.



4' Az egytittműkĺĺdő. fe|ek vátlaf-ák az a|ább felsorolt tevékenységek megva|ósÍtłís,át. csaka releváns táblázat(ot) töltendő(k) kj . amennyiben tĺ'bb tevékenységet azonos típusúfog|aIkoztatási foľmában (p|. ňávi egyszeri szakkĺir keretében) va|ósítanak ffie9,tevékenységenként (sza kkĺininként) küiđń tá ĺláza[ ritB|iése sztirséges.

+ pályázó lntézľrlényá|ta| a nevelési-oktttási intézmény
számára nyújtott
szolgáltatás rövid
Ieírása:

A 2 félévben osszesen
megvalósÍtásához szÍikséges. szemé|Yi és technikai fe]téte|ekegyeztetése, koordináásá, biztosítáia, va]amlnt ľoiýańtosszakmai kapcsotattaľ9' 9' együttrntik<ĺoĺ tágińli''ä,n"v"l umegva|ósítłís tefles időszaka aĚŕt.

A nevelésĺ oktatási
intézmény a fenti
szo|gáltatást lgénybe
veszi:

B0 alkalommal
résztvevők száma vátbzđ, 

- 
iésjLtezni

szükséges! Kérj|.ik rTigzítsék a iéiztvevo

Alka|manként 15-2o r@

!!ját9s neve|ési igényĹĺ- gyereket siämĺt a
kĺjzoktatásról szóló 1993._évi LxxIX. törvény3. számú me|lék|et il. ľész 3. FonĘábań
fog |a|t |étszáme|őÍrásoknak megĺeleEáń.l
SNI - nlncsAz együttrnÍittiaésben

vál|alt - tevékenység
kapcsolódása a
nevelési*oktatási
intézmény óvodal
neve|és| vagy iskolal
pedagógiaI
programjának
elemeihez (avonatkozó pontok
beidézése):

ovodaĺ neve|ésiinkn"o naz egészséges életmódra nevelés' A mozgás- at.ioui agyeľmekek egész napját,. aľely nemcsak a mindennapitestneve|ésben és testn eve|és tog dl.(ozáso í e *en v"śiii,-ňä n "'a kü|ö'nböző játéktevékenységek-ben, más n"u"léśi řJ'll"i"l,"nis he|yet kap. A mozgás-tĺĺltsön bé olyan szerepet, ame|y agyerekekben tircimforrásként jelenik in"g, é' -ig;'il;i 
azé|etkori sajátosságokhoi. .Nyújtśón ěi.n"nyt, ame|yet az óvónőä 9yermek óvodába lépésétđ| az istoláś[äi;iäé.éig Jluut,fejleszt.

A' pedagóg iaj prog 
Ę T'u 

nkban 
1re-gfoga I mazott rnozgásfej lesztés icél : 

. 
tgészséges, biztonsłágos tďrtilňrtnvek rtizott] 

_á'-"eiěu.o'i

sajátossłígokat figyelembďvéve rejíesszuk a gyerekeket, hogyovodáskor végére osszerendězJtt mozgású, edzett,döntésképes, cé|trldatos, akaraterős lyermerek |épJenek azelső osztá]yba. .

A célcsoport
pá lyázati tłímogatásból
juttatott támogatások(felsoro|ása és

A program *"nu"

ľľľ"'"iŁĺ"'Tľ::lĺĺĽ:r1.tervezettęgyéill.ält=ěiřĺň!Lm,részĺetesen a Kdiisegvetĺs izo'eó äsŘJk]#,#äil".- j

i-rf|év(201213.febr-iún.) 40 aĺkalom



käpcso|attartás az egytittműkodő tag
megvalósítás teljes |dőszaka alatt.

A nevelési oktatłísi
intézrnény a fenti
szolgá|tatást igénybe
veszl:

3 alkalommal =
1 fétév

20 részhlevővel (Ha a
rÉsztvevők száma váttozó, résżletezni
sztikséges! Kérjük rtigzítsék a résztvevő
sajátos nevelési igényiÍ gyerekek számát a
közoktatásrót szółó 1993. évÍ LXXü. tĺjruény3' számú mellék|et II. rész 3. pontjábań
fogĺa|t |étszáme|őírásoknak megfe|elően.) snĺ
- nlncs

Az együttmrjkodésben
vá||a|t tevékenység
kapcso|ódása a
nevelési-oktatásĺ
intézmény óvodai
neve|ési vagy isko]ai
pedagó9iai
programjának
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

Mive| a témanapnak is a

ovodai nevelésünknek kieme|ten fontos tenilete a gondozás ésaz, egészséges é|etmódra neve|és. A mozgás- átszi'vi agyermekek egész napJát,. aľe|y nemcsak -a 
mindennapl

testneve|ésben és testneve|és fog|a|kozáson érvényesÜ|, hanema kti|önbĺĺző játéktevékenységekben, más nevelési teruléterenis helyet kap. A m-ozgás tö|tďin be olyan szerepet. áńev 
"gyerekekben iĺrömforrásként Je|enik ffi€9, és 

.igäzodik 
az

életkori saját9sságokhoz. 
-Nyújtson étményt-,, a ml lyeíiiävonoa gyermek óvodába lépésétő| az lskoláśkor eléŕésélg alakÍt,

fejleszt.

1 P"lu 
gjg lai pro g ra mu n kban m egfo g a I ma zott mozg ásfej lesztési

ce|!. Egészséges, b|ztonságos ktirülmények kcizött, az életkorisajátosságokat fÍgye|embg véve fejlessz.ük . gy".ék"["ĺ ľ'ogyóvodás.kor vá'-gére ĺisszerendězeft moź!esú,- 
_éo,"tt,

döntésképes, cé|tudatos, akarateľős gyeľmetét úp;enek az
e|ső osztáIyba.

sportprogľamok a taftalma, ezért a fenti fe|adatok és cé]ok
tefiesítésében segítenek a témanapok.

pályázati támogatásbó|
juttatott támogatások
(fe|soľo|ása és

A célcsoport sziárľára , --ŕ_-_ lEl YE4.LlJl|ń Lo|llu9.lf.|sf - amegvalósítłísra tervezett egyéb ktĺ|tségtípusokat .ĚšileÉ="n uKĺi|tségvetés szĺive ges i nd okĺása ta rta| ma zza.

I|yen típusú táľnogauássa| nem teEttint

fé|évben (2013) 1@

oktatási |ntézményszámára nyúJtott
szolgáltatás rövid

á|ta| a neve|ési.
1félévben 2 a|ka|omma

:i1!::ff:--'="TŚ1{i ,. Ś' technĺkaj feltéielek 
- 

"gýá'i"ie'.,koordiná|ása, blztosíHsa, va|amint folyamatos-' .'áĹ*.l
kapcsolattartas
megvalosÍtiís te|jes időszaka alatt.

intézmény a fenti
szo|gáltatást igénybe
veszi:

2 ałkalomma]
1tr!év

A|ka|manként 30@
ľészfuevők száma vá|tozó, rés)letezni
sziikségesl KérjĹik rĺigzítsék a részfuevő
9aJátos nevetési igényií gyerekek számát a
közoktatásról szó|ó 1993. évi LXXH. torvény3. számú mel|ék|et II. rész 3. oontlábań



fog|a|t létszáme!őírásoknak megfe|elően. ) sni

vál]alt tevékenység
kapcsolódása a
nevelésl-oktatásl
intézmény óvodal
nevelési vagy lskolal
pedagógiai
prcgramjának
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

neve|ésiinknek kiemelten fontos terü|ete a gondozás és az
egészsĄJes é|etmódra nevelés' A mozgás átszövi a gyermekek
egész napJáą amety nemcsak a mindđnnapi testneväiesben és
testnevelés foglalkozáson éruényesti|, hanem a külčinböző
játéktevekenységekben, más neve|ési terÜleteken is he|yet kap.A rnozgá.s t9ltsĺin be olyan szerepet, amety a gye.ékekben
örĺimforrásként je|enik ffiE9, és igazod|k á; életkor]
sajátosságokhoz' Nyújtson é|ményt, ame|yet az óvónő a
gyermek óvodába lépésétő| az isko|áskor eléréséig a|akít,
fujleszt.

A. ped-agóg lai prog ram u n kban megfoga l m azott m ozgásfej lesztési
cél: Egészsfues, biztonságos kĺiiri|ńényet kozftt] az életkoľl
sajátosságokat figye|emhp véve feJ|esszük a gyerátátet' hogyóvodáskor vé-gére összerendězeft moźgású, ódzett,
dĺintésképes, céltudatos, akaraterős gyermekék lépjenek az
első osztá|yba.

A témahéttel Ís az egészség és á mffi
szeretnénk erősíteni a gyeľekekben, hiszen óvodai

A céIcsoport számera
pá|yázati támogatásból
juttatott támogatások(fe|soľo|ása és
összege)

A témahéten be|üIi ĺogla
anyagköltségként témahetenként 30 gyerekre ösšzesen 75 0oo
Ft-ot tervezttink (500 Vgyereĺ</nap)
Etkezesi ko|tségként gyermekenként a napi 3-szorÍ étkezésľe 5napra 1 500 FVfőlnap.pa| terveztiink összesen 225 ooo

n (2013) 2 témahét (5



5. Jelen Megá||apodás hatálya (|ega|ább a pá|yázat öt éves fenntaľtási időszakának
vége):

2018 év augusztus hónap 3Í. nap

6. Jelen megá|lapodás hatályossága atatt évente fe|ĺilvizsgálandó.

7. Jelen Megál|apodás nem lép hatályba, ha a Pályázat nem részestiltámogatásban.

8.Amenny|ben bármely fél nem teljesíti a jelen megá||apodásban fogla|takat , azt a másikfé| írásban feĺmondhatja.

A.'Tagok a Megá||apodést átolvasták, és közĺis értelmezés után, mint akaratukka| és
el ha ngzott nyi|atkozata ikka ĺ m i nden ben egyezőt a Iá írtiík.

Nevelési.oktatási lntézmény vezetőjeí-v. r ,ł\ Ątl Luw-L. -Bukovicsné Nagy Judltg

Ą nrgle$et megvalósĺtó intézmény
(intézményegység ĺ tagintézmény /
telephely) vezetője

Izgő-Mozgó Sportra és Egészségre
Nevelő Egyesület

Eoó.rcz6ó8ponnAÉB
EcÉsz3É6RE NEIJELó EolEsĺH.ťÍ

1 2223I]aAPE9T,lÁRĐs 1 23,
nńĺlil,u:182ô765s.143

A|áírás dátuma:

2aL2.''''....'..... -.... hó..'......'.'.' na p

P.H.

Aláírás dátuma:

óvoda vezető

ś"äą
Fllllfiĺł c

Ł''K."ő



Amennyiben releváns:

Nevelési.oktatási intézrnény fenntartója

Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

Budapest Főváros VIII. Kerület,
Józsefuárosi. onkormányzat

P.H.

2072. ...............' . h ó...........'..' na p.
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Budapest Főváľos YIII. Keľĺĺlet
Józsefváľosi Ö nko rm ány zat
ľolgáľmesteľi Hivatala
Dľ. Kocsis Máté Polgáľmesteľ Úľ részére

jkt.:3221201f

Tá,ľgv: Gyerek.Viľág Napközi Otthonos ovoda
TAMOP - 3.f.lLltol1/KMR sz. páiyázaton való ľészvétęl

Tisztelt Polgármesteľ Uľ! 
:

Kéľem engedélyezni, szíveskedjen, hory
a Gyerek.Vĺľág Napközi otthonos ovołta(1082 Budapest, Baľogs u. 111/B.)
a TAMOP _3.2.l1fla/1/KMR sz. páIyázaton ľészt vehessen.

Indoklás:

Az lzgő-mozgó Spoľtľa és Egészségľę Nevelő Közhasznú Egyesület 2010.ben palyázatot
nyujtott be azral a céllď, hogy óvodiások számáľa egészséges életmódľa ösztönző pľogramot
vďósítson meg' SajnłíIatosan a sikeľes palyaear akkoľ foľáshiany miatt nem vďósulhatott
meg. Most azonban - 20l2-ben biztosított a finansdľozás, tehát elindulhat a projekt, melyben
a Józsefváľosi onkormänyzat fenntaľtásaban működő Gyeľek.Viĺág ovoda is ľészt kívĺín
venni.

Program neve: ..Kľeatív mozgáspľogľammal az Łgő-mozgó óvodásokéď'. Ennek keretében
egy komplex egészséges életľródra nevelő, de Íöként a mozgásľą spoľha fókuszĺĺló
progľamot szeľętre az egyestilet lebonyoĹítani az óvodánkban'

A meryďósítĺás soľán:

- heti ľendszeľességgel spoľt foglakozísokat tartanat (ezeknek a megtaľtásáĺa
szakembeľt foglalkoztahĄ aki a helyi óvoda peđagógusa)

. évente4..témanapoť'szerveznek,

- vďamint egy összevoną több ivođát éľintö csďádi spoľtnapot bonyolítanak 1ą

- a foglalkozfuok kapcsán' pedig kĺilön szeľződés alapjĺĺn bérleti dfiat fizefuek az óvodai
toľnaszobą udvar használ atáęrL

A pľogram ľészét képezik még:

- kiadványok a sztilőknek és a gyermekeknek, motivációs ajándékok

- és olyan eszközbeszeľzések, amelyek az óvodák mindennapi életében is hasarosak
lehetnek, s sok esetben saját dotogi költségvetésből nem tudjuk biĺosítalri.



Minden költség az eryesĺiletet teľheli, az Önkoľmányzat és az ĺivodĺ{nk számĺĺľa anyagi
teľhet nem jelent az eryĺitÍmĺiktidés, ezen kíviil az előkészítes, lebonyolítás ťeladatait ĺs
az eryesület végzi e|.

^r, 
EU-s páÍyázat részét képez,ő ..fenntaľtóĺ nyilatkozatot'' egyesületnelĺo mint

pályázónak kell aláíľnĺa a kĺíľó éeIé, és az ebből eredő elszrĺmolási feladatok és felelősség
is őket teľhelĺ.

Az óvodánk szeľepe aą hogy a gyeľmekeket és a megvalósítlás teľepét biztosítsuk a
progľamhoz. Fontosnak _ és kölcsönłĺsen előnyösnek is _ taľtom, hogy Íigyelembe vegyĹlk
az óvodakbarr eľedendően meglévő aktivitasokat, hagyományokat, és ezę|,ĺę is épífue
alakítsuk ki közös tevékenységĺinket.

Gyerek-Viĺág óvodánkba járó gyermekek többsége sziĺk é1etteľÍĺ lakásokban éI, ezérÍ,

mozgásígényük kielégítése fontos nevelési feladatunk. Pedagigiď progľamunkban kiemelt
feladatként kezeljiik a ryermekek mozgásfejlesztését. A családok tcibbsége anyagi eľofoľľiísok
híanyában nem képes biztosítani a gyeľmekĺlk kĹiltin mozgásfejlesztő pľogľamokon való
részvételét. Ezeknek a gyeľmekeknek az esélyegyenlőségét szęľetrénk biztosítani apćiytr;at
megvalósulásában vďó ľészvétellel.

Támogató egytĺttmiikiidésiĺket ęl(ire is megköszönve:

Budapest" 2012. július 10.

#J.ľľ.ĺĘ



14. számrÍ mellék|et

Egy iittm íĺ ködési megá l la podás nevelési-okta tási
intézménnyel

Társadalmi Megújulás operatív Pľogram

Nevelésl-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívÜli és
szabad idős tevékenységeinek támogatása

c.

pályázatĺ feI hívásá hoz

Kódszám:

ĺÁľ'lop - 3.f .IIĺ Ioĺ L/KM R

Gyerek-Virág Napközi otthonos ivodáva|
(1082. Budapest, Baross u.111/b.

Wffi
A projektek az Európai Unló támogatásáva|, az Európai Szociá|ls Alap

tá rsfinanszírozásávaI va lósul na k meg



Együttmĺĺködésl megállapodás neve|ési.oktatási intézménnyel

1.) Jelen egyĹittműködési megá||apodás (a továbbiakban Megá||apodás) a|áírásával a 2.)
pontban meghatározott szerződő fe|ek megálĺapodást kötnek abbó| a cé|ból, hogy a
Társada|mi Megújulás operatív Program 3.2,IL/LolLIKMR. számú Nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása cĺmű
pályázati fe|hívására benyújtandó -Kreatív mozgásprogramma! az ,izgő-mozgó..
óvodásokért!'' című pályázat támogatása esetén jelen megállapodás 4. pontjában
rész|etezett tevé kenysége ket megva |ósítsák.

A pá|yázat címe: .'Kreatív mozgáspľogľammal az '.izgő.mozgó'' óvodásokért!,. (a
továbbiakban Pátyázat.

2.) A megállapodás az alábbi szervezetek közott |étesÜ|

Pályázó szervezetl ,,Izgő.Mozgó Sportra és Egészségre Nevető Egyesü[et,,

Postacírn: t22f Budapest, Háros utca 123.
Székhely: t22f Budapest, Háros utca 123.
Azo nosító szá m (tö rzs- szám/cégjeg yzé kszá m ) :

Adószám : 18267653-1-43
A|áírásra jogosult képvise|ője: Kovács János, egyesületi eĺnök

Apá|yáző intézmény (a megfe|elő beiksze|endő, amennyiben re|eváns)

nevelési.oktatási intézmény: Gyerek - Virág Napkĺizi otthonos

Postacím: 1082 Budapest, Baross u.111/b'
Székhely: 1082 Budapest, Baross u.111/b.
Telephely(Tagintézmény)1082 Budapest, Baross u. 91-93
Azonosító szá m (tö rzs. szá m/cégjegyzé kszá m) : 6793 30
oM.azonosító: 034376
Adószám: 16921551-2-42 fenntartó adószáma :

A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Dr. Gyurasitsné Puha lbolya intézrnényvezető

Az egyůittmŕĺködő intézmény (a megfelelő beiksze|endő, amennyiben re|eváns):

ivoda

más he|ységben működik, mint
ameIy te|epülésen a pá|yázó szeľvezet
székhetye vagy te|ephelye ta|álható

Az együttmĹĺködő intézményben a
tanulók lega|ább 3oo/o-a hátrányos he|yzetű
(be|eértve a
halmozottan hátrányos he|yzetűeket is)

Aľt mozi n
Levéltár tr

ä?ľľľ-ukiidő



3. A je|en Megá|lapodás aláírásával a Tagok kotelezettséget vá|lalnak arra. hogy a
Pá|yázat támogatása esetén a pĘeKet a Pá|yázatban fog|a|tak szerint megvalósít3ák, és
ennek érdekében együttműködnek.

4. Az egyÜttműködő felek vá|la[ák az alább fe|sorolt tevékenységek megva|ósítását. Csak
a re|eváns táb|ázat(ok) tci|tendő(k) ki - amennyiben tóbb tevékenységet azonos típusú
fog|alkoztatási formában (pI. havi egyszeri szakkör keretében} va|ósítanak ffi€9,
tevékenységenként (szakköronként) kü|ön táblázat kitoltése sztikséges.

Heti sza kko r :,,Izgő* mozgő' iáté kos spo rtsza kkti r

A pálváző intézmény
á|ta| a neve|ési-
oktatási intézmény
számára nyújtott
szo|gáltatas rovid
leírása:

A 2 fé|évben összesen 80 a|ka|omra tervezett program
megvalósításához szükséges személyi és technikai fe|téte|ek
egyeztetése, koordiná|ása, biztosítása, vaIamint foIyamatos
szakmai kapcso|attartás az együttműkodő tagintézménnye| a
megvalósítás teljes időszaka alatt.

A neve|ési oktatási
intézmény a fenti
szo|9á|tatást igénybe
veszi:

8O alkalommal A|kalmanként 15-20 ľésztvevővel (Ha a
résztvevők száma vá|tozó, részletezni
szükséges! KéĘük rogzítsék a résztvevő
sajátos neve|ési igényű gyerekek számát a
kozoktatásró| szo|ő 1993. évi LXXH. torvény
3. számú mellék|et II. ľész 3. pontjában
fog Ia |t |étszáme|őírásoknak megŕele|ően. )
SNI - nincs

Az együttműkodésbeń
vá|la|t tevékenység
kapcso|ódása a
neve|ési-oktatási
intézmény óvodai
nevelési vagy isko|ai
pedagógiai
programjának
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

ovodai neve|ésĹinknek kieme|ten fontos terĺj|ete a gondozás és
az egészséges életmódra neve|és. A mozgás átszövi a
gyermekek egész napját, ame|y nemcsak a mindennapi
testnevelésben és testnevelés fog|aIkozáson énĺényesÜ|, hanem
a kÜ|önböző játéktevékenységekben, más neve|ési területeken
is he|yet kap. A mozgás töltson be o|yan szerepet, ame|y a
gyerekekben örömforrásként je|enik ffiE9, és igazodik az
é|etkori sajátosságokhoz. Nyújtson é|ményt, ame|yet az óvónő
a gyermek óvodába |épésétő| az lsko|áskor e|éréséig alakít,
fejleszt.

A pedagógiai programunkban megfogaImazott mozgásfej|esztési
cél: Egészséges, biztonságos korülmények közĺitt, az é|etkori
sajátosságokat figyelembe véve fej|esszÜk a gyerekeket, hogy
óvodáskor végére összerendezett mozgású, edzett,
dönĽésképes, cé|tudatos, akaraterős gyermekek |épjenek az
e|ső osztá|yba.

A cé|csopoľt számára
pá|yázati támogatásból
juttatott támogatások
(feIsorolása és
risszeoe'l

A program megva|ósításához kapcso|ódó fogyó anyagköltség B0
000 Ft. (a megvalósÍtásra tervezett egyéb ko|tségtípusokat
részletesen a Kt5|tségvetés szöveges indoklása tartaImazza)

A rnegva|ósítás
(félév):

ideje e|ső fé|év (2012. szept-jan.) 40 alkalom, másodĺk fé|év
í2013.febr-iún.) 40 aIkalom



Témanao:,Izaő'mozoó témanao.,
A pá|yázćł intézmény
álta| a nevelési.
oktatási intézmény
számára nyújtott
szo|gáltatás rĺjvid
leírása l

1 félévben 3 a|ka|ornmal tervezett témanap megva|ósításához
szÜkséges szemé|yi és technikai fe|téte|ek egyeztetése.
koordiná|ása, biztosítása, va|amint folyamatos szakmai
kapcso|attartás az egyĺ,itEműkodő tagintézménnye| a
megvalósítás teljes időszaka a|att.

A neve|ési oktatási
intézmény a fenti
szoIgáltatást igénybe
veszĺ:

3 alkalommal =
1 fé|év

Alka|manként 20 résztvevővel (Ha a
résztvevők szárna változó, ľész|etezni
szükségesI Kérjtik rögzítsék a ľésztvevő
sajátos nevelésĺ igényií gyerekek számát a
közoktatásró| szóló 1993. évi LXXIX. tĺirvény
3. számú mel|ék|et iI. rész 3. pontjában
fog|alt létszámelőírásoknak megfeIelően.) sni
- nincs

Az együttműködésben
vál|a|t tevékenység
kapcso|ódása a
nevelési-oktatási
intézmény óvodai
neve|ési Vagy isko|ai
pedagógiaĺ
programjának
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

Mive| a témanapnak is a játékos-mozgásos csa|ádi
sportprogramok a tarta|ma, ezért a fenti fe|adatok és cé|ok
teljesítésében segítenek a témanapok.

ivodai nevelésünknek kieme|ten fontos területe a gondozás és
az egészséges életmódra neve|és. A mozgás átsztivi a
gyermekek egész napját, amely nemcsak a mindennapi
testneve|ésben és testnevelés fogĺa|kozáson éruényesĹi|, hanem
a kÜ|önbtiző játéktevékenységekben, más nevelési terÜ|eteken
is he|yet kap' A mozgás toltsön be olyan szerepet, ame|y a
gyerekekben orömforrásként je|enik ffi€g, és igazodik az
é|etkori sajátosságokhoz. Nyújtson élményt, amelyet az óvónő
a gyermek óvodába lépésétő| az isko|áskoľ eléréséig a|akít,
fejleszt.

A pedagógiai programunkban megfogaImazott mozgásfejIesztési
cé|: Egészséges. biztonságos körü|mények kĺizott, az életkori
sajátosságokat fĺgye|ernbe véye fej|essztik a gyerekeket, hogy
óvodáskor végére összerendezett mozgású, edzett,
döntésképes, cé|tudatos, akaraterős gyermekek |épjenek az
e|ső osztá|yba.

A célcsoport számára
pá|yázati támogatásbó|
juttatott támogatások
(fe|sorolása és
összeoe)

Ilyen típusrJ támogatássa| nern tervezttink támogatást - a

megva|ósításľa tervezett egyéb koltségtípusokat ľész|etesen a
Kö ltsé gvetés szöveges i ndo k|ása ta rta! mazza.

A megvalósítás ideje
(fé|év):

Másodĺk fé|évben (2013) 1 témanap (3 alka|om)

Téma hét: -Izgő.mozgó témahét',

A pá|yázó intézmény
áltaI a neve|ési-
oktatási intézmény
számára nyújtott
szo|gá|tatás rövid
leírása:

1 félévben 2 alkalommal tervezett témanap megvalósításához
szrikséges szemé|yi és technikai fe|tételek egyeztetése,
koordinálása, biztosítása, va|amint folyamatos szakmai
kapcso|attartás az egyrittműkĺidő tagintézménnye| a
megvalósítás teljes időszaka alatt'

A nevelésÍ oktatási
intézménv a fenti

2 alkalommal =
1 fé|év

Alkalmanként 30 ľészWevővel (Ha a
résztvevők száma változó, részletezni



szolgá|tatást igénybe
veszi:

szukséges! Kérjtik rögzítsék a résztvevő
sajátos neve|ési igényií gyerekek szárnát a
kozoktatásľó| szóló 1993. évi LxXIx. törvény
3. számú me|lék|et II. rész 3' pontjában
fog|alt |étszáme|őírásoknak megfe|e|ően.) sni
- nincs

Az együttműkodésben
válla|t tevékenység
kapcso|ódása a
neve|ési.oktatási
intézmény óvodai
nevelési Vagy iskolai
pedagógiai
programjának
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

A témahétte| is az egészség és a mozgás fontosságát
szeretnénk erősítenÍ a gyerekekben, hiszen óvodai
neve|ésünknek kiemelten fontos területe a gondozás és az
egészséges é|etmódra neve|és. A rnozgás átszövi a gyermekek
egész napját, ame|y nemcsak a mindennapi testneve|ésben és
testneve|és foglaIkozáson érvényesü|, hanem a kültinboző
játéktevékenységekben, más nevelési területeken is he|yet kap.
A mozgás tö|tson be o|yan szerepet, amely a gyerekekben
orömforrásként jelenik B€9, és igazodik az étetkori
sajátosságokhoz. Nyújtson é|ményt, ame|yet az óvónő a
gyermek óvodába |épésétő| az isko|áskor e|éréséig a|akít,
fejleszt.

A peda g óg ia i progra rn u n kba n megfog a I mazott rn ozgásfej I esztési
cél: Egészséges, biztonságos körÜ|mények kĺizott, az életkori
sajátosságokat figye|embe véve fej|esszĹik a gyerekeket, hogy
óvodáskor végére összerendezett mozgású, edzett,
döntésképes, céltudatos, akaraterős gyermekek lépjenek az
eĺső osztá|yba.

A rész|etes proqramot a ',Témahét tematikáia,, tarta]mazza
A céIcsoport számára
pá|yázati támogatásbó|
juttatott támogatások
(fe|soro|ása és
osszege)

A témahéten beIü|i foglalkozások megvalósításához
anyagköltségként témahetenként 30 gyerekre összesen 75 000
Ft-ot tervezttin k (500 ftlgyerek/nap)
Étkezési kö|tségként gyermekenként a napi 3.szori étkezésre 5
napra 1 500 Ft/főlnap.pa| terveztĺjnk összesen 225 000
Ft/témahét.

A megva|ósítás ideje
ífé|év):

Második félévben (2013) 2 témahét (5 nap/témahét)



5. Jelen Megá|lapodás hatálya (lega|ább a pályázat öt éves fenntaŔási időszakának
vége):

2o1a év augusztus hónap 31 nap

6. Je|en megállapodás hatályossága a|att évente felülvĺzsgá|andó.

7. Je|en Megá|ĺapodás nem tép hatályba, ha a Pályázat nem részesii| támogatásban.

8 Amennyiben bárme|y fél nem teĺjesíti a jelen megállapodásban fog|a|takat, azt a másik
fé| írásban felmondhatja.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös érte|mezés után, mint akaratukka| és
e| hą n gzott nyi l atkozata i kka l mi nden ben egyezőt a|áírták.

Pályázó szervezet vezetőJe Neve|ési-oktatási lntézmény vezetője

#r*
Izgő-|Ąozgő Sportra és Egészségre

Nevelő Egyesület

"P;H'.

A|áírás dátuma:

zoLz. .......''.'........ hó..'........... na p

ł qľjek.t€t megvalósító |ntézménv
ĺ lT!ĘmŚ ľye gyse-g / ta g intézmé ný /telephe|y) vezetője

P.H.

Aláírás dátuma:



Amennyiben re|eváns:

Neve|ésĺ-oktatási intézmény fenntartója

Dľ. Kocsis Máté polgármester

Budapest Főváros VIII. Keľtj|et,
:ózsefu á rosi onkormá nyzat

P.H.

z0I2. .''.''''........ . h ó............... na p.



3. \v- W"ĺĺ łIĺĺ,L
Napsugáľ Napkiiei otthonos Üvoda

,,,##{. Ü. !'t..ĺ\ <-/ ..-*-

''.ř'#.

1086 Budapest Dankó u. 31
Tęlefon/Frur: 06- l -3l 4.2f86
e-mail:

Buđapest Fő1;áľos VIII. Kerülď
Józsefváľosĺ onkormán1zat
Polgámesteri HÍvatala
Dľ. Kocsis Máté Polglírmester Ur részére

ĺÍt.: hJ-j- f ĺ"ł,,

Táľw: Na1łsugĺńľ Ntpközi Otthonos Üvoda
ľ,łľĺop - 3J,.ĺ1t|0l1/KMR sz. páIyázaton való ľészľétel

Tisztđt Potgńľmesteľ Ur!

Kéľem engeđótyezni' szfveskeđien' hogr
a NapsugáľNapközi ottňonos ovodĺ(1Ü86 Buđapmt Dankó u.31.)
ł ľliluoP - 3.2'11lĺ0ll/KMR m. páłyfułton ľészt vehessen.

Indo'ľIás:

Az I?,gő-frozgó SpoľEa és Egészségľe Nevelö Köz.haszml Eryesület 20l0.be-n pályázatot

nytgtott..te azzat a *nal" hory óvodások száĺnĺĺa ęészséges élefuó&a ösztöffi programot

,,łő'ĺmoo meg. Sajnálatosan-a sikeľes páItyänt a}&oľ foľľáshíáľry miett nem valómlhatott

mes. Most azonban - flĺz-fubiđosítou a fiÍ'mszírouás, tehát ęlindulhat a pĺojekt melyben

" 
i.í"*ľ"ĺ*ĺÖnkorm.ányzat fenntaľÉsában můködö Napsusńr lvođa is ľészt }Íván vęmrĺ.

hogram nęvę: *I(ĺeatÍv mozgásprogramnal u, Ąő-młzgő óvodások#''. EÚrck keľetébęn

egy- tomptex egészseles etemoora nevelő, đe. föként a mo'zgásrą sporür.d fókuszáló

přäe'uÚot sz€r€'Ere az eryesüIet 1ebonyolítmi az óvodĺínkban.

AmegvďósítÉs soráĺ:

. heti ľeĺrđszeľességgel spoľt fogtakozásokat taľtanalq (ezeknek a mętartásáĺa

szakembeľt foglalkoaatnĄ aki a helyi óvoda peđagógusa)

. évente4.témanapoť'szeľveznet

. valamint egy összevont tôbb óvodáÍ &ilrtö csaláđi sportnapotbonyolítanak 1ą



. a foglalkozások kapcsrán, pedig kĺilön szerződés ďapján béľleti dfiat fizetnek az lvodai
tornaszobą uđvar hasmálLatÄérL

Aprogram részét képezik még:

. kiađványok a szĹilőknek és a gyermekeknet motivációs ajándékok

- es olyan eszkozbeszeľzéset amďyek az óvodák mindennapĺ életében is hasznosak
lehetnet s sok esetben saját dologi költségvetésből nem tudjukbiztosítani.

Minden kiiltség az egĺe'sületet tcľüeli, az Önkoľmányzat b az óvodánk srÁmára anyagů

terhet nem jelent az egrüttműködés, ezen kívill az előkészítés, lebonyolÍtás feladataĺt is
az eryesületvégzi el.

Az EU-s páiyńzalt r&r.ét képcző Ífenntartói nyilatkozatot'' eryesületnet mÍnt
pályrńzĺínak kell aláftnĺa a kiÍró fetĄ és az ebből eľedő elszámolásÍ felađatok és felelőssóg

ĺs őket tęrheľ.

Az óvodlĺĺnk szęľepe a4 how a gyennekeket és a megvalósítás terepét biaosítsuk a
pľogľamhoz. Fontosnak - és kölcsönösen előnyiisnek is - taľtom' hory figyelembe vegyuk

Ł óvodákban eľedenđően meglévó aktívitasokat' hagyományokat, és ezekre ís építve

ďakítsuk ki ktizos tevékenységiinkeĹ

Mint ismeľetes, hogy a Napsugrĺľ lvodába jaľó gyermekek között ígen magas számban foľdul

e[ő halmozottan hátrłĺnyos helyzettĺ gyermek' Ezekben a csďádokban nem tu.đják biztosítani a
gyermekek lĺltin sportfoglďkozásokon vďó részvétęlt' EzéĺÍ az eselyegyenlőség

biztosĺtásának elósegítése éľdekébeĺr szeretnénk apŕlyázatmegvďósulásában ľészt venni.

Táĺrogató egyĺitffiűködésiĺket ęlőľę is megköszönve:

Budapest 2012. jtilius 10.

'íí;-'-jLÍ .iffiťÄ!."Á*" 
tl^ L u. ct.

Ý'1ľ... u.ĺĺótaíile 3olyom Éva.,- 
-iE';./' óvodavezető



L4. szämri me|léklet

Egyiittm íi kłidési megá l la podás neve |ési.oktatási
ĺntézménnyeI

Táľsadalmi Megúiulás opeľatív Program

Nevelési.oktatásl intézmények tanórai, tanórán kívÜli és
szabad idős tevékenységeinek tá mogatása

c.

pályázati fel hívásá hoz

Kódszám:

rÁľłop - 3.2.'Ltl t0ĺ L/KMR

Napsugár ovodáva|
(1086 Budapest, Dankó utca 31.)

A projektek az Európai UnÍó támogatásáva|, az Európai Szociá|is Alap
társfinanszírozásáva l va |ósulnak meg



Együttmĺiködési megá|lapodás neve|ési.oktatásl Intézménnyel

1.) Je|en egyÍittműködési megál|apodás (a továbbiakban Megá||apodás) a|áírásávat a 2.)
pontban meghatározott szerződő fe|ek megállapodást k<ĺtnek abbó| a cé|bó|, hogy a
TársadaImi Megúju|ás operatív Program 3.f.Ĺ7ĺĹoĺ1lKMR. számú Neve|ési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kivii|i és szabadidős tevékenységeinek támogatása című
pá|yázati fe|hívására benyújtandó ''Kľ€atív mozgáspľogrammal az ''izgő.mozgő,,
óvodásokéľt!'' cĺmű pá|yázat támogatása esetén jelen megáltapodás 4. pontjában
rész I etezett tevé kenység eket meg va | ósÍtsá k.

A pá|yázat círne: '.KľeatÍv mozgásprogrammal az ''izgő.mozgó.. óvodásokéľt!'' (a

tová bbiakban Pá|yázat.

2.) A megá||apodás az alábbĺ szervezetek közott létesüI

Pá|yázó szeľvezet: ,,lzgő-l4ozgó Spoftra és Egészségre Nevelő Egyesület,,

Postacím: 1222 Budapest, Háros utca 123.
Székhe|y: Ĺff2Budapest, Háros utca 123.
Azonosító szám (torzs-szám/cégjegyzékszám) :

Adószám: 18267653-1-43
A|áírásra jogosult képvisetőJe: Kováąs János, egyesÜ|eti elnök

A pá|yázó i

ArE mozi

Levé|tár

Egyi,ittmĺiködő neve|ési.oktatási intézmény: Napsugár ovoda

Postacíml 1086 Budapest, Dankó utca 31
Székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 31
Azo n osító szá m (tö rzs-szá m/cégj egyzé kszá m ) :

oM-azonosító: 034378
Adószám l fenntartó adószáma :

Aláírásra jogosu |t képvise|ője : jnota i né Só|yom Éva, i ntézményvezető

Az egyÜttműködő intézmény (a megfe|e|ő beikszelendő, amennyiben re|eváns):

óvoda

más he|ységben működik. mint
amely te|epü|ésen a pá|yázó szervezet
székhe|ye vagy telephe|ye ta|á|ható

Az egyĹittrnűkt'dő intézményben a
tanulók lega|ább 30o/o-a hátrányos helyzetű
(be|eértve a
haImozottan hátrányos he|yzetűeket Ís)

3. A je|en Megá||apodás a|áírásáva| a Tagok kötelezettséget vá|lalnak arra, hogy a
Pá|yázat támogatása esetén a projektet a Pá|yázatban foglaltak szerint megva|ósítják, és
en nek érdekében egyLlttműkodnek.

ntézmény (a megfe|e|ő beiksze|endő, amennyiben releváns)

n
n



4. Az egyĹittműködő felek vá|ta|ják az a|ább fe|sorolt tevékenységek megva|ósítását. csat
a releváns táb|ázat(ok) tci|tendő(k) ki - amennyiben több tevékenységet azonos típusú
fogIalkoztatási formában (p|.havi egyszeri szakkor keretében) va|ósítanak ffi€9,
tevékenységen ként (sza kkörö nként) kü | on tá b|ázat kitti|tése szü kséges'

H eti sza kkor :,,rzg ő. m ozgő,, J átélĺos spoľtsza kköľ

A pá|yáző intézmény
á|ta| a neve|ési-
oktatási intézmény
számára nyú3tott
szolgáltatás rovid
leĺrása:

A 2 fé|évben összesen B0 aIka|omra tervezett program
megva|ósításához szükséges szemé|yi és technikai fe|téte|ek
egyeztetése, koordiná|ása, biztosítása, vaIamint folyamatos
szakmai kapcso|attartás az egyĹittműködő tagintézménnye| a
megvalósítłás te|jes időszaka a|ati.

A neve|ési oktatásĺ
intézmény a fentí
szoIgá|tatást igénybe
veszi:

80 alkalommal A|kalmanként 15-20 résztvevővel (Ha a
résztvevők száma változó, részletezni
szÜkséges! Kérjük rogzíGék a résztvevő
sajátos neve|ési igényű gyerekek számát a
közoktatásról szó|ó 1993. évi LXXIX. törvény
3' számú me||éklet II. rész 3' pontjában
fogIa|t létszá melőírásoknak megfe|elően. )
SNI - nincs

Az egyÍ.ittműkodésben
vá|la|t tevékenység
kapcso|ódása a
neve|ési-oktatási
intézmény óvodai
neve|ési vagy isko|ai
pedagógiai
progľamjának
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

lvodai nevelésÜnknek kieme|ten fontos terü|ete a gondozás és
az egészséges életmódra neve|és. A mozgás átszovi a
gyermekek egész napját, ame|y nemcsak a mindennapi
testneve|ésben és testneve|és foglalkozáson érvényesül, hanern
a kĹi|önböző játéktevékenységekben, más neve|ési terÜ|eteken
is helyet kap. A mozgás töltson be o|yan szerepet, ame|y a
gyerekekben orornforrásként jelenik ffi€9, és igazodik az
életkori sajátosságokhoz. Nyrijtson élményt, amelyet az ôvőnő
a gyermek óvodába lépésétő| az isko|áskor e|éréséig alakít,
fejleszt.

A pedagógiai programunkban megfogalmazott mozgásfejIesztési
cél: Egészséges, biztonságos körülmények kĺizött, az é|etkori
sajátosságokat figye|embe véve fejlesszük a gyerekeket, hogy
óvodáskoľ végére összerendezett mozgású, edzett,
döntésképes, cé|tudatos, akaraterős gyermekek lépjenek az
első osztályba.

A célcsoport számára
pá |yázati tá mogatásból
juttatott támogatások
(felsorolása és
összeoe}

A pľogram megvalósításához kapcsoĺódó fogyó anyagktĺ|tség 80
000 Ft. (a megva|ósításra tervezett egyéb kĺiltségtípusokat
rész|etesen a Kö|tségvetés szöveges |ndoklása tartalmazza)

A megvalósítás ideje
(félév):

e|ső félév (foĹ?". szept-jan.) 40 alkalom, második fé|év
í20]-3.febr-Íún.) 40 alka|om

1 fé|évben 3 a|ka|omma| teruezett témanap megvalósításához
szükséges személyi és technikai feltételek egyeztetése,
koordiná|ása, biztosítása' vaIamint fo|vamatos szakmai

á|ta| a nevelési-



számára
szolgáltatás
leírása:

nyújtott
rövld

kapcso|attartás az együttműködő tagintézménnye| a
megva tósítás teljes idősza ka alatt.

A nevelési oktatási
intézmény a fenti
szo|gá|tatást i9énybe
veszi:

3 alkalommal =
1 fé|év

Alkaimanként 20 résztvevőve| (Ha a
résztvevők száma vá|tozó, rész|etezni
szükséges! KérjÜk rogzítsék a résztvevő
sajátos nevelési igényű gyerekek számát a
kcizoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
3. számú mel|éklet IÍ. rész 3. pontjában
fogIałt létszáme|őírásoknak megfe|elően.) sni
- nincs

pd együttműkodésben
vá|la|t tevékenység
kapcsolódása a
neve|ési-oktatási
intézmény óvodai
nevelési Va9y isko|ai
pedagógiai
programjának
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

Mive| a témanapnak is a játékos-mozgásos csa|ádi
sportprogramok a tarta|ma, ezért a fenti fe|adatok és céIok
teljesítésében segítenek a témanapok'

ovodai nevelésünknek kieme|ten fontos terĺj|ete a gondozás és
az egészséges é|etmódra neve|és. A mozgás átszovi a
gyermekek egész napját, amely nemcsak a mindennapi
testneve|ésben és testnevelés foglaIkozáson érvényesüI, hanem
a különboző Játéktevékenységekben, más nevelési területeken
is he|yet kap. A mozgás töltson be olyan szerepet, ame|y a
gyerekekben orĺjmforrásként je|enik ffi€9, és igazodik az
életkori sajátosságokhoz. Nyújtson é|ményt, amelyet az óvónő
a gyermek óvodába |épésétő| az isko|áskor e|éľéséig a|akít,
fejleszt.

A pedagógiai programunkban megfogalmazott mozgásfejlesztési
cél: Egészséges, biztonságos körri|mények közott, az é|etkori
sajátosságokat figye|embe véve fej|esszük a gyerekeket, hogy
óvodáskor végére összerendezett mozgású, edzett,
döntésképes, cé|tudatos, akaraterős gyermekek lépjenek az
első osztályba'

A cé|csoport számára
pályázati támogatásbó|
juttatott támogatások
(fe|sorolása és
összeoe)

Ilyen típusú támogatással nem terueztÜnk támogatást -
megva|ósításra tervezett egyéb kö|tségtípusokat részletesen
Kö|tségvetés szöveges indok|ása tartaImazza'

a
a

A megva|ósítás ideje
(fé|év):

Második félévben (2013) 1 témanap (3 a|ka|om)

Témahét:,,rzgő.mozgó témahét''

A pá|yáző intézmény
álta| a neve|ési-
oktatási Íntézmény
számára nyújtott
szo|gá|tatás rovid
leírása:

1 fé|évben 2 a|kalommal tervezett témanap megva|ósításához
szÜkséges szemé|yi és technikai feltéte|ek egyeztetése,
koordinálása, biztosítása, valamint folyarnatos szakmai
kapcso|attartás az egyÜttműködő tagÍntézménnye| a
megva|ósítás te|jes időszaka aĺatt,

A neve|ési oktatasi
intézmény a fenti
szo|9á|tatást igénybe
veszi:

2 alkalommal =
1 fé|év

A|ka|manként 30 résztvevővel (Ha a
résztvevők száma vá|tozó, rész|etezni
szükséges! KérjÜk rĺigzítsék a résztvevő
sajátos neve|ési igényű gyerekek számát a
kozoktatásró| szóló 1993. évi LXXIX. torvény
3' számú me||éklet II. rész 3. pontjában



vá||a|t te.rékenység
kapcsolódása a
nevelési.oktatási
intézménv óvodai
neve|ési vagy iskołaĺ
pedagógĺa!
prograĺnjá nak
elemeihez (a
vonatkozó pontok
beidézése):

fogIalt |éiszámelőírásoknak megfe .) sni
- nincs

hétte| is az
szeretnénk. erősíteni a gyerekekben, hiszen óvodai

eIső osztá|yba.

nevelésijnknek kiemelten fontos terti|ete a gondozás és az
egészséges életrrrócira nęve|és. A mozgás átszovi a gyermekek

"$e', 
nápját, amely nemcsak a mindennapi testnevelésben és

tástneveibi iog|aikbzáson érvényesiiĺ, hanem a kÜlönboző
játéktevékenységekben, más neve|ési terti|eteken is helyet kap'
.ł mozgás tö|tsón be olyan szerepet/ amely a gyerekekben
oľomfořrásként jelenik řrl€9, és igazociik az é|etkori

sajátosságokhoz. Nyújtson é|ményt, ame|yet 
- 
a.z . óvónő ä

gyerĺ',et óvodába ieńesetot aŻ isko|áskoľ eiéréséig alakít,
fejleszt.

A peĺiagóg ia i progra mu nkban meg tog a lmazott mozgásfej |.esztési

céi: egtsaéges,- biztonságos körriłmények ktizött, az é|etkori

saiátcšságokát 'íigye|embe véve fejlesszük a gyerekeket, hogy

óv.ooásroř végére összerendezet| mozgású, edzeti,
döntésképes, céltudatos, akaraterős gyermekek |épjenek az



5. Je|en Megál|apodás hatálya (legalább a páIyázat öt éves fenntartási időszakának
vége):

2018 év augusztus hónap 3Ĺ nap

6, Je|en megállapodás hatályossága aIatt évente fe|Ülvizsgá|andó.

7. Jelen Megál|apodás nem |ép hatályba, ha a Pá|yázat nern részesii| támogatásban.

8 Amennyiben bárme|y fé| nem te|jesíti a jelen megá||apodásban fogĺaltakat' azt a másik
fé| írásban felmondhatja.

A Tagok a Megá||apodást átolvasták, és kĺizös érte|mezés után, rnint akaratukka| és
e|hangzott nyilatkozataikkaI mindenben egyezőt aláírták'

P á|y áző sze rvezet vezetőj e

// ,r/kffi
elnok

Izgő-Mozgő Spoľtra és Egészségre
Neve|ő Egyesrilet

P.H.

A|áírás dátuma:

20tf. ....'''''.''..'....hó..'..'..''.'.'nap

A projektet megvalósító intézmény
(intézményegység / tagintézmény /
telephe|y) vezetője

P.H,

A|áírás dátuma:

Nevelési.oktatási ĺntézmény vezetője

aue {.,ł,j u,ą-, á ĺ,-,-,- 9,1
Inotainé Sótyom Éva

óvoda vezető
Napsugár ovoda



Amennyiben releváns:

Neve|ési-oktatási intézrnény fennta rtója

Dľ. Kocsis Máté po|gáľmesteľ

Budapest Főváros VIII' Kerület,
Józsefvárosi onkormányzat

P.H.

zoLf. .''''..''''...... hó...'...,.......nap.




