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Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 19. cikke megerősíti a faji vagy etnikai
származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság miatti
hátrányos megkülönböztetés
A globális COVID-19 járvány aránytalanul érintette a kiszolgáltatott közösségeket, ideértve a
harmadik országból származó — EU-n kívüli
állampolgárokat és a kirekesztés által
veszélyeztetett helyi lakosokat az egész EU-ban. A járvány hosszú távú távolságtartásra is
otthoni munkavégzésre kényszerítette az embereket, ezzel nagymértékben növelve az internet
és a digitalis eszközök használatának igényét.
Ezzel egyidejűleg felgyorsult az Miami szervek által kínált szolgáltatások digitálissá
válásának folyamata, melyek egészségügyi és biztonsági okokból az online térben érhetőek el,
jelentősen csökkentve a létesítményekben a fizikai jelenlétet. Ez a tendencia lehetőséget jelent
a lakosság azon része számára, akik képesek kihasználni az ilyen típusú szolgáltatásokat,
miközben akadályt jelenthet azok számára, akik részben vagy teljes mértékben kirekesztődnek
az információs technológiákból. A járvány kezdeté óta a szociális szolgáltatók és az iskolai
szakemberek észlelték ennek .a digitalis megosztottságnak a hatását az állampolgárok egyes

csoportjainak mindennapi életére, akiket az alapszolgáltatásokhoz (oktatás, munkalehetőség,
egészségügy) való hozzáférésből fenyeget a kirekesztés veszélye.
A projekt ezért olyan tetékenységek sorozatát kívánja végrehajtani, amelyek figyelembe véve
a különböző európai szintű összefilggéseket, elősegítik az olyan innovatív megközelítések
kialakítását es megosztását, amelyek célja a harmadik országok számára az alapvető
szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, figyelembe véve a meglévő digitális
megosztottságot a további integráció és befogadás ösztönzése érdekében.
Az Európai Bizottság Migrációs Ügyek és Uniós Belügyek Főigazgatósága különböző
pályázatokat ír ki a fentiek ösztönzésére. A Menekültügyi, Migrációs es Integrációs Alap
keretén belül hirdették meg az „Akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz (pl.
munkahelykeresés, egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés támogatása harmadik
országbeliek számára" című programot. A pályázat vissza nem térítendő forrást biztosít
euróban a költségek 90%-ának megtérítésére.
Józsefvárosban jelentős számú bevándorló közösség el, tagjaik a helyi és országos
közszolgáltatásokhoz nehezen férnek hozzá. A magyarországi célcsoportok Józsefváros
afrikai közösségei, mint a harmadik országbeli — EU-n kívüli — állampolgárok.
Az Önkormányzatot a Főpályázó (Lai Momo) az egyik magyar pályázón keresztül (Cromo
Alapítvány) kereste meg. A megkeresésről dr. Eröss Gabor alpolgármester tájékoztatta a
polgármesteri kabinetet es felhatalmazást kért a megkeresésé elfogadásáról, mely, meg is
történt 2021. február 9-én.
Az Önkormányzat a pályázatban konzorciumi formában kíván részt venni.
Főpályázó: Lai-momo: társadalmi szövetkezet, amely a bevándorlás, a társadalmi
kommunikáció, az interkulturális párbeszéd és a fejlesztés területén tevékenykedik (olasz)
Partnerek:
Abantu: társadalmi szövetkezet, amely az emberek és a közösségek jólétét elősegítő
projekteken dolgozik egy befogadó es demokratikus társadalom kialakulása érdekében, amely
elismeri az ember társadalmi dimenziójának központi szerepét (olasz)
Victum Bt.: Tréningjet, es fejlesztő projektjei revert hozzájárul a civil szektor folyamatos
fejlődéséhez, egy részvételi elvű, aktív, demokratikus társadalom megerősödéséhez
Magyarországon es Európában (magyar)
Afrikáért Alapítvány: civil kezdeményezésre létrejött, közhasznú fejlesztési-segélyezési
szervezet, Magyarországon ismeretterjesztést tevékenységet folytat (magyar)
Swideas: multikulturális szervezet közösségi és üzletféjlesztést fókusszal (svéd)
ASSFAM SOS GROUP: szociális es társadalmi változásokat támogató vállalatcsoport, mely
az egészségvédelmet, ifjúságot és szolidaritást támogató valamint a foglalkoztatást elősegítő
projekteket valósít meg (francia)
WCIF: Civil kezdeményezéseket támogató alapítvány, melyek a közösségépítésre
fókuszálnak (bolgár)
Általános cél:
Alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a harmadik országbeli állampolgárok számára
Olaszországban, Franciaországban, Magyarországon, Svédországban es Bulgáriában a
következő területeken:
-A munkaerőpiachoz, különösen az állami foglalkoztatási szolgáltatásokhoz és a
szakképzéshez való hozzáférés;
-Egészségügyi ellátás biztosítása, beleértve a mentális egészséget, a pszichológiai támogatást,
a COVID-19-hez kapcsolódó tájékoztatást és támogatást;

-Folyamatos oktatás az alapfoktól a felsőoktatásig.
Specifikus célok:
A periférikus- es kisközösségek környezetében működő szolgáltatók kompetenciainak
fejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok számára online kommunikált és/ vagy
nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése terén;
Az alapszolgáltatások minőségének, elérhetőségének és hozzáférhetőségének javítása a
harmadik országbeli állampolgárok számára.
Várt eredmények:
Ismeretek es tudatosság növelése az európai szinten fennálló akadályokról es különbségekről,
valamint transznacionális együttműködés növelése az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés
terén a harmadik országbeli állampolgárok számára, az online nyújtott és.! vagy online
kommunikált szolgáltatásokra vonatkozóan;
A periférikus- és kisközösségekben aktív helyi szereplők kapacitásfejlesztése a harmadik
országbeli állampolgárok hozzáférésének megkönnyítésének innovatív és összehangolt
megközelítéseinek meghatározására, digitális kontextusban;
a harmadik országbeli állampolgárok számára nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés
növelése a munkaerőpiac, a folyamatos továbbképzés, az egészségügyi szolgáltatások
területén.
A projekt egészének tevékenysége:
Az európai kontextus, valamint a projektben részt vevő régiók és tagállamok közötti
különbségek megértését célzó kutatás és igényfelmérés a harmadik országbeli állampolgárok
alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférése tekintetében, különös tekintettel az online
nyújtott szolgáltatásokra és / vagy kommunikációra;
Az önkonnányzatok képzési és támogatási módszertanának fejlesztése. Képzés olyan
eszközökről, amelyek lehetővé teszik a harmadik orszAgbeli állampolgárok számára az
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést (helyszíni képzési modulok; képzési eszközök;
modulok generációk közötti tanuláshoz; videók; igény szerinti támogató szolgáltatások,
például telefonos ügyfélszolgálat; egyszerűsített digitális források különféle nyelveken (a
partnerországok nyelvei, valamint a kedvezményezettek nyelvei)
Online elérhető alapszolgáltatásokhoz való honférést segítő módszertan és digitalis
eszközök és források előállítása a harmadik orszAgbeli állampolgárok számára;
A projektben részt vevő tagállamokban élő harmadik országbeli állampolgárok
szolgáltatásokhoz való hozzáférését segítő innovatív megközelítések kipróbálása és
fejlesztése, különös tekintettel az online nyújtott es / vagy online kommunikált
szolgáltatásokra;
Az elért eredmények kommunikációja és népszerűsítése.
Az Önkormányzat tervezett tevékenysége a projekten
Az Afrikából érkezők közösségei Budapesten főképp a VIII. kerületben telepedtek le, ezen a
területen érdemes a célzott beavatkozásokat végezni. A támogatásból részmunkaidőben
foglalkoztatható — pl. a leendő ügyfélszolgálaton — egy olyan személy, aki az afrikaiak
számára segítséget nyújt az offline es online ügyintézésben, a digitálisan elérhető tartalmak,
elérésében, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben (egészségbiztosítás, nyelvtanfolyamra
jelentkezés stb.).
Mindezt együttműködve a 2 másik magyar partnerrel, az ő tevékenységükkel összehangolva,
a terepen, az afrikai közösség tagjai körében a munka nagy részét ők végzik.
A projekt tervezett kezdése 2021. tavasza, a projekt megvalósítása maximum 36 hónap.

2

A feleknek a pályázatot 2021. február 16. napjáig kell benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
IL A beterjesztés indoka
Az Európai Bizottság Migrációs Ügyek és Uniós Belügyek Főigazgatósága által a
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok
csökkentése és alapszolgáltatásokhoz (pl. munkahelykeresés, egészségügyi szolgáltatások)
való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" című felhívásra a pályázat
konzorciumi partnerként történő benyújtásához szükséges, hogy a döntéshozó meghozza
döntését.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy Józsefvárosi Önkormányzat konzorciumi partnerként sikeresen
pályázzon az vissza nem térítendő uniós forrásra.
A projekt tervezett összköltségvetéséböl Józsefváros részesedése 10.593 EUR. A támogatás
az összes költség 90%-át fedezi, 9.533 EUR értékben. A fennmaradó 10%, azaz 1.060 EUR
pénzbeli önerő, amelyet az Önkormányzatnak kell biztosítania a projekt 3 éves időtartama
alatt. Az önrész 359 Ft/EUR árfolyamon számolva egészre kerekítve 380.300 Ft-ot tesz ki.
Az önrész biztosítására 380.300 Ft összegben előzetes kötelezettségvállalás javasolt a 2021.
évi költségvetésben.
W. Jogszabályi környezet
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLOEDOCIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 41. § (3) bekezdése értelmében önkormányzati döntést a képvisélő-testület, a helyi
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a
részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.
Budapest Főváros VIR kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Képviselő-testület es Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati rendeletnek a képviselő-testületnek az állandó bizottságokra átruházott
hatásköreiről szóló 7. melléklet 1.1.1. pontjában foglaltak értelmében a Költségvetési és
Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról,
megszüntetéséről, ide nem értve a polgármesteri és a kizárólagos képviselő-testületi
hatáskört.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (1.29.) számú kormányrendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja, így, a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének á
Képviselő-testület es Szervei Szervezeti es Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (X1.06.)
önkormányzati rendeletének az Önkormányzat önként vállalt feladatairól szóló 4, melléklet
1.2 pontja szerint a nemzetközi kapcsolatok az Önkormányzat önként vállalt feladati közé
tartoznak. Ugyanott rendelkezik arról a rendelet, hogy: Az önként válláltfeladatäkpénzügyi
fedezete a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított.
Az egyenlő bánásmódról es az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (továbbiakban: Eblctv.) I. §-a értelmében az egyenlő bánásmód követelménye alapján
Magyarország területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a
jogi személyekkel es a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény
rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos
mértékű figyelembevételével kell eljárni. Az EbIctv. 8-9. §-ai értelmében közvetlen hátrányos
megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy
vagy csoport valós vagy vélt a) neme, b) faji hovatartozása, c) bőrszíne, d) nemzetisége, e)
nemzetiséghez való tartozása, fl anyanyelve, g) fogyatékossága, h) egészségi állapota, i)
vallási vagy világnézeti meggyőződése, j) politikai vagy más véleménye, k) családi állapota,l)
anyasága (terhessége) vagy apasága, in) szexuális irányultsága, n) nemi ideinitása,o).életkora,
p) társadalmi származása; q) vagyoni helyzet; r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott
időtartama, s) érdekképviselethez való tartozása, t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy
jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más,
összehasonlítható helyzetben levő személy. vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének
megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes
személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz,
mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van, vagy
lenne.
Az Ebktv. alapján az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell különösen a
foglalkoztatás, a szociális biztonság, egészségügy, lakhatás, az oktatás, képzés, valamint az
áruk forgalma es szolgáltatások igénybevétele területén (EbIctv. HI. fejezet).
Európai Uniós jogi hivatkozások:
Az Európai Parlament 516/2014 rendelete a menekültügyi, migrációs és integrációs alap
létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014 rendelete a menekültügyi, migrációs és
integrációs alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági es Szociális
Bizottság valamint a Régiók Bizottságának közleménye: Intézkedési terv az integrációról és a
befogadásról 2021-2027
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Mellékletek:

1. sz. melléklet:

Partneri adatlap angolul

2.sz. melléklet:

Partneri adatlap magyarul
Pályázati meghívó angolul
Pályázati meghívó magyarul

3.sz. melléklet:
4.sz. melléklet:

Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének ....12021. (I.....)
számú határozata
Migriciós
ügyek és Uniós Belügyek Főigazgatósága által a
az Európai Bizottság
Bevindorlási, Migrációs és Integrációs Alap keretében meghirdetett „Az akadályok
csökkentése és alapszolgáltabisokhoz (pl. munkahelykeresés, egészségügyi
szolgáltatások) való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek számára" című
felhívásra a pályázat konzorciumi partnerként történő benyújtásáról
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. az Európai Bizottság Migrációs Ügyek es Uniós Belügyek Főigazgatósága által a
Menekültügyi, Migrációs es Integrációs Map keretében meghirdetett „Az
akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz (pl. munkahelykeresés,
egészségügyi szolgáltatások) való hozzáférés támogatása harmadik országbeliek
számára" című felhívásra konzorciumi partnerként pályázatot nyújt be 10.593
EUR összköltséggel,
2. a pályázatban foglalt önkormányzati szakmai program megvalósításához
szükséges önrészre összességében 2021-ben 380.300 Ft-ot biztosít,
3. a 2. pontban foglaltak miatt előzetes kötelezettséget vállal önként vállalt
feladatként arra, hogy a 2021. évi költségvetésben a pályázat megvalósításához
szükséges önrészt 380.300 Ft ősszegben biztosítja,
4. a határozat 1. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges költségvetési forrást nem
igénylő hiánypótlások aláírására es a pályázat benyújtására,
5. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti önrész összegének a 2021. évi
költségvetésről szóló rendeletbe való beépítéséről gondoskodjék.
Határidő: 4. pont: 2021. február 16., 3. és 5. pont: 2021. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása.
A döntés végrehajtását végző- szervezeti egység: Közbeszerzési es Pályázatkezelő Iroda,
Költségvetési es Pénzügyi Ügyosztály
Budapest, 2021. február 12.

dr. Erőss Gabor sk.
alpolgármester

./3-4.fiewützt4
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AMIF: Asylum, migration and integration fund (2014-2020)
Call for Proposals Transnational actions on asylum, migration and integration
Priority 2: Reducing obstacles and promoting access to basic
services for third-country nationals (AMIF-2020-AG-CALL-02 ) - CALL DEADLINE: 16/02/2021

Information requested to the partners
(kindly fill in in and return this form by February 5th 2021)

A. ADMINISTRATIVE DATA REQUESTED IN THE PROJECT FORM
Administrative data of all organisations taking part
Legal name of the
organisation
Abbreviatoin
PIC
Address

Legal status

BUDAPEST FOVARDS VIII. KERULETJOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

895646009
Street: 63-67 Baross street
Town: Budapest
Postcode: 1082
Country: Hungary
Webpage: www.iozseivaros.hu
X Public body
o Non profit
o International organization
o International organisation of European interest
o Secondary or Higher education establishment

Legal person
Department (s) carrying out
the proposed work

o Research organisation
Yes
Department name:
o not applicable
X Same as organisation address
Street:

L
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lox + 39 051 679011

ez,‘ progettleairnomoit
www.lalmomo.it

04252920377
o REcri 01774191207
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Town:
Postcode:
Country:
Title: Dr.
Sex: X male o female
First name: Gabor
Last name: Eross
E-mail: erossg@iozsefvaros.hu
Position in organisation: Vice mayor
Department:
Street: 63-67 Baross street
Town: Budapest
Country: Hungary
Website: www.jozsefvaros.hu
Phone 2:
Phone 1: -V

Person in charge of the
proposal (contact person)

Fax:

The below 6.1 and 6.2 sections refer to those data which are usually requested whenever applying for
Erasmus +, AM1F etc. They might differ a bit for some info requested. If you recently applied to some of
these Calls, you might alreddy have them easily available.
6.1. Grant applications or offers submitted by your organisation to EU institutions or agencies under
grants/procurement for which the evaluation process is not yet finalised:

Year

Name of EU
Programme

Reference number
and title

Name of Applicant/Coapplicant

Amount
(Euro)

..

_

_

Role

6.2. EU actions of the co-applicants: please indicate any action/project of the applicant and co-applicants
that has been awarded funding from an EU institution or agency in the last 4 years should be listed. This
includes awards under grant/procurement
2
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Name of EU
programme

Reference
number and
title of the
action/project

Name of
applicant/coapplicant

Role

DG/Agency: JUST

REC-RDISDISC-AG-2020
Inclusive
kindergartens
for the quality
education of
Roma

1.BUDAPEST
FOVAROS VIII.
KERULET
JOZSEFVAROSI
ONKORMANYZAT
2. PARTNERS
FOR
DEMOCRATIC
CHANGE
HUNGARY
PARTNERS
HUNGARY
Foundation
3.ROSA PARKS
Foundation

Coordinator, 161.882,44
Leader of
the
consortium

Amount
awarded
(Euro) (*)

Action/project
webpage

-

(*) If the funding was awarded to a partnership, pnly the amount awarded to the applicant / co-applicant
should be noted

B. BACKGROUND AND TECHNICAL INFORMATION TO BE INSERTED IN THE PROPOSAL CONTENTS
Context of the action
What are the main difficulties/obstacles met by migrants in your country to access public services? Are there
already measures undertaken to counter these difficulties?
ADD INFORMATION REFERRING TO LOCAL OR NATIONAL REPORTS AND SPECIFY THE SOURCE
Available services and benefits for migrants have been reduced directly and indirectly over the past 5 years
in Hungary. The policies and legal amendments that resulted in this were justified with the argument that
migrants should not have more favourable conditions in accessing benefits and public services than
Hungarian citizens.
This argument first and foremost fails to take into account the overarching, main obstacle for migrants to
gain unhindered access to public services: the language barrier. It is not only that most public service
providers only provide information in Hungarian, but by the beginning of 2018, all state-funded integration
3
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assistance projects, including language courses, have been terminated.' At the same time, state provided
integration support, which was based on a regular contact between public service providers and
beneficiaries, was entirely terminated by June 2016.2
These two developments, coupled with the uneven presence of migrants across the country, left both
potential beneficiaries as well as local municipalities to their own, extremely limited devices to cooperate
and ensure effective access to public services. As various research show, this, on the one hand, left civil
society organisations to provide the most basic services from private funding.3 On the other hand, local
public service providers are gradually losing the relevant knowledge and capacities to effectively provide
services to migrants.

Complementarity and synergies with other actions
The cell for proposals asks to provide information on how we intend to ensure synergies among different
actions/projects (each partner has already in placé) and current project idea to take advantage of other
actions but at the same time to avoid overlapping and duplication.
Short description of
activities, impact, n* of
people involved, link
Collaborations with public •
dissemination
of
bodies
information regarding
in
pandemic
the
various languages
of
•
provision
information
of
organizations working
for
migrants
and
refugees
development
of
•
electronic/digitalized
municipal procedures
Relevant
Investigate

fields

to

Funded by?

municipal budget

Synergies (relevant
aspects in relation to
the proposal)
• access to digital
services

See the decision of the Ministry of Interior on cancelling all related AMIF calls:
http://belugvialapok.huAlapok/menekultuRvi-migracioes-integracios-alaataiekortatas-palyazati-kiirasokvisszavonasarol-20180124

Government Decree 62/2016 (Ill. 31.) and Act XXXIX of 2016 on the Amendment of Certain Acts on Migration and
Relatdd Acts. See in detail: httns://www.heIsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungary-asylum-legal-amendments-

2

Aor-June-2016.pdf
See e.g. BAKONYI, A. Safety Net torn-apart, 2018, esp. p. 21-25, https://www.helsinki.hu/wpcontent/uplérads/SAFETY NET.pdf or JUHÁSZ, G., Migrants' Access to Social Protection in Hungary, 2020,
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51241-5 14
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Actions in support to •
migrants'
integration
(support in access to
services or other)
•

involvement
of
migrants and refugees
in volunteering
training
in
intercultural and social
issues

municipal budget

•

access to
community
municipality

local
and

C. STAFF DAILY RATES
PROJECT MANAGER
PROJECT ASSISTANT
FINANCIAL MANAGER

100 EUR/day
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AMIF: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (2014-2020)
Felhívás nemzetközi együttműködésre
2. Prioritás: Akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása harmadik
országbeliek számára
(AMIF-2020-AG-CALL-02 ) — BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 16/02/2021

Információ a partnerekről

(kérjük küldje be február 5-ig)
A. ADMINISzTRATÍV ADATOK A PROJEKTHEZ
Adninisztratív adatok minden résztvevőre vonatkozóan
A szervezet jogi
megnevezése
Rövidítés
PIC
Cím

Jogi státusz

BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULETJOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
895646009
Utca: Baross u. 63-67.
Város: Budapest
Irányitószám: 1082
Ország: Hungary
Webpage: www.iozsefvaros.hu
X Köztestület
o Non profit
o Nemzetközi szervezet
o Európai érdekeltségű nemzetközi szervezet
o Közoktatás vagy felsőoktatás

Jogi személy
Szervezeti egység

o Kutató szervezet
Igen
Neve:
o nem értelmezhető
X Ugyanaz, mint fent
Utca:
1
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Város:
Irányítószám:
Ország:
Cím: Dr.
Neme: X férfi cr nő
Keresztnév: Gábor
Vezetéknév: Erőss
E-mail: erossggiozsefvaros.hg
Szervezetben betöltött szerep: Alpolgármester
Szervezeti egység:
Utca: Baross U. 63-67.
Város: Budapest
Ország: Magyarország
Weboldal: www.jozsefvaros.hu
Tel 2:
Telefon 1: +36

Javaslattevő személy
(kontakt személy)

Fax:

Az alábbi 6.1 és 6.2 szekciák az ERASMUS+ és AMIF pályázatokra vonatkoznak. Ha
mostanában pályázott, könnyeddn beemelheti azokat az információkat.

valamelyikre

6.1. A pályázó szervezet által az EU intézményelnek vagy ügynökségeinek benyújtott pályázatok, amelyek
elbírálása még nem történt meg:

EU Program '
neve

Év

_

Referencia szám es
chi)

A pályázó neve

_

_

Szerep

Összeg
(Euro)
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•
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G
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6.2. Kérjük sorolja fel az elmúlt 4 évben elnyert pályázatokat
EU program
neve

Referenda
szám, a
projekt címe
és száma

Pályázó(k) neve

Jogérvényesülés
és
Fogyasztópolitika
Főigazgatóság —
Jogérvényesülés
program &
Jogok,
egyenlőség es
polgárság
program

REC-RDISDISC-AG-2020
Befogadó
óvodák
projekt

1.BUDAPEST •
Koordinátor, 161.882,44
FOVAROS VIII.
a
KERULET
konzorcium
JOZSEFVAROSI
vezetője
ONKORMANYZAT
2. PARTNERS
FOR
DEMOCRATIC
CHANGE
HUNGARY
PARTNERS
HUNGARY
Alapítvány
3.ROSA PARKS
Alapítvány

Szerep

Elnyert
összeg
(Euro)(*)

A projekt weboldala

-

(*) Ha konzorciumban nyert a projekt, csak a pályázó által nyert (rész)összeget kell feltüntetni

B. HÁTTÉR is TECHNIKAI INFORMÁCIÓ A JAVASOLT PROJEKT TARTALOMHOZ
A tevékenység kontextusa
Mik a fő nehézségek, amellyel a harmadik országbeliek szembesülnek az ein országában a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében? Vannak-e olyan beavatkozások, amelyek ezek
megoldására irányulnak?
RELEVÁNS HELYI VAGY ORSZÁGOS JELENTÉSEK MEGJELÖLÉSE
A migränsok számára elérhető szolgáltatások és juttatások az elmúlt 5 évben közvetlenül és közvetve
csökkentek Magyarországon. Az ezt eredményező politikákat As törvénymódosításokat azzal az érvvel
igazolták, hogy a
migránsoknak nem lehetnek kedvezőbb feltételei az ellátásokhoz is a
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, mint a magyar állampolgároknak.
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Ez az érv elsősorban nem veszi figyelembe a migránsok átfogó, fő akadályát, hogy akadálytalanul
hozzáférhessenek a közszolgáltatásokhoz: a nyelvi akadályt: A közszolgáltatók többsége csak magyar
nyelven szolgáltat információkat, továbbá 2018 elejére minden államilag finanszírozott integrációs
támogatási projekt — beleértve a nyelvtanfolyamokat is — megszűnt'. Ugyanakkor az állami integrációs
támogatás, amely a közszolgáltatók és a kedvezményezettek közötti rendszeres kapcsolattartáson alapult,
2016 júniusáig teljes egészében megszűnt. 2
Ez a két tiny, a migránsok egyenetlen jelenlétével párosulva országszerte, mind a potenciális
kedvezményezetteket, mind a helyi önkormányzatokat arra ítélte, bogy rendkívül korlátozott eszközeikkel
biztosítsák a közszolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférést. Amint azt a különféle kutatások kimutatták,
ez egyrészt a civil társadalmi szervezeteket kényszeríti arra, hogy a legalapvetőbb szolgáltatások nyújtását
magánfinanszírozásból oldják meg. 3 Másrészt a helyi közszolgáltatók fokozatosan elveszítik a migránsok
számára való hatékony szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ismereteket és képességeket.
Kiegészítések és szinergiák más akciókkal
Hogyan lehet szinergiákat biztosítani különböző akciók és projektek valamint a jelenlegi projekt között,
annak érdekében, hogy egymái előnyeit ki tudják használni, de elkerüljék az átfedéseket.

Releváns terület
Együttműködés
köztestületekkel

Az akció leírása, hatása,
bevontak száma
e
a
pandémiáVal
kapcsolatos
információk
terjesztése különböző
nyelveken
•
a
és
migránsok
menekültek számára
dolgozó szervezetek
tájékoztatása
/
elektronikus
•
digitalizált
önkormányzati
eljárások fejlesztése

Szinergiák

Finanszírozás
önkormányzati
finanszírozás

•

A
digitális
szolgáltatásokhoz
való hozzáférés

BM döntés Minden kapcsolódó AMIF pályázat törléséről: http:fibelugyia lapo k.hu/a la po k/m ene ku Itugvi-m igracios-esintegracios-alapttajekoztatas-pa lyazati-ki irasok-visszavonasarol-201.80124
2

62/2016.

(111. 31.) kormányrendelet, valamint a migrációról és egyes kapcsolódó törvényekről szóló 2016. évi XXXIX.

Törvény
https://www.h elsinki. hu/wp-content/uploads/HHC-Hunga ry- asylum-legal-a m endments-Ap r-June-2016.p df
Lásd pl. BAKONYI, A. Safety Net torn-apart, 2018, esp p. 21-25, hups://www.helsinki.hu/wpcontentiuploads/SAFETY NET.pdf or JUHÁSZ, G., Migrants'Access to Social Protection in Hungary, 2020,
https://link.springer.comichapter/10.1007/978-3-030-51241-5 14
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A
migránsok .
beilleszkedését támogató
intézkedések
(a
szolgáltatásokhoz
vagy •
más
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférés
támogatása)
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a
migránsok
menekültek bevonása
az önkéntességbe
interkulturális
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szociális kérdésekkel
kapcsolatos képzés

önkormányzati
finanszírozás

hozzáférés a helyi
közösséghez •és az
önkormányzathoz

C. Személyzet napi díja
PROJEKT MENEDZSER
PROJEKT ASSZISZTENS
PÉNZÜGYI MENEDZSER

100 EUR/NAP
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To the kind attention of:
András Pikó, Mayor of the city of Budapest

We are glad to invite the city of Budapest to join the consortium of the project EASY
- Access Keys to services for Migrants in EU, under the Asylum, Migration and
Integration Fund call AIVIIF-2020-AG-CALL-02: Reducing obstacles and
promoting access to basic services for third-country nationals, which will be
coordinated by Lai-momo.
We look forward to a successful cooperation.

Best Regards,
Andrea Marchesini Reggiani
President of Lai-momo

SA
(BO
Tel. +39 0$1340105
C.F. 04253920377 • P.1.
01774191207

Lai-momo soclete cooperative sodale
Via Gamberi 4 — l 40037 Sasso Marconi (BO)
tel. + 39 051 840166 - fax + 39 051 6790117
progetti@laimomoit - www.laimomo.it
CF. e R. low. BO 04253920377 - Pl. 01774191207
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Pikó András
Budapest polgármestere részére

Ezúttal felkérjük Budapest városát az EASY - Acces Keys to Services for Migrants in EU
(KÖNNYŰ- Bevándorlóknük Nyújtott Szolgáltatásokhoz való hozzáférés az EU-ban)
elnevezésű pályázathoz való konzorciumi partnerként való csatlakozási lehetőségről a
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretéhen meghirdetett „AMIF-2020-AG-CALL02: Az akadályok csökkentése és alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása
harmadik országbeliek számára" felhívás alatt. A Konzorciumot koordinátora a Lai-momo
lesz.

Számítunk asikeres együttműködésre.

Üdvözlettel:
Andrea Marchesini Reggiani
Lai-momo elnök

.

