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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

A Losonci Téri Általános Iskola konzorciumi tagként rész kívźn venni a Taľsadalmi
Megújulás operatív Progľam Migľans hátteľiĺ tanulók nevelésének és oktatásának segítése
II. szakasz címu pá|y źnaton, melynek kódszáma: ľÁMoP -3 .4.IB-I I n .

^, 
Uj Széchenyi Terv által meghirdetett páIyźaat az E,lrőpai Unió támogatásávaI, az

Európai Szociális Alap tĺíľsfinanszírozźsźxal valósul meg. Alapvető célja a migráns hátteru,
a kc}znevelés, kĺjzoktatás rendszerében részt vevő tanulók nevelésének, oktatásán*, a
magyar tĺíľsadalomba és a munka világába történő beilleszkedésének, ĺjnálló életviteliik
kialakítás an ak támo gatása.

A főpáIyáző az,Artemisszió Alapítvlíny. A konzorcium további paľtnereí azErzsébetvaľosi
Kéttannyelvű Altalános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, valamint a Losonci Téri
Általános Iskola. A hĺíľom konzorciumi paľtner a benýjtanđő pá|yźzatra vonatkozőarl
konzorciumi megállapodás megkö tését terv ezi.

ÉR KEZETT

2012 MÁ] 16 6e

Előteľj esztő : Santha Péteľné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. május 17. . sz. napirend

Tárgy: A Losonci Téri Altalános Iskola TAMoP.3.4.l.B-|'|'l1'. páiyázaton valĺó
részvételének jóváhagyása
A napiľendet lyl|tlzárt ülésen kell taľgyalni, a d<jntés elfogadásahoz egyszeťu/qlnositett
szav azatlobb sé g sztiksé ge s.
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Váľos gazdáJko dási és Pénzii gyi Bĺzottsá g v é|emény ezi
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Hatfu ozati i av as|at a bízoÍtság szźmlfu a..



A Losonci Téri Altalĺĺnos Iskola Kaleidoszkőp - Interkulturális program iskolĺákban _
címmel készítette eI páIy ázati programj át ( 1 . sz. melléklet).
A konzorciumi foľmában megvalósuló pľojekt esetén a pá|yázat ťĺĺarĺszitozása tagonkénti
ťlnanszir o zás sal tcirténik.
A Losonci Iskola á|ta| páIyázott összeg 1.747.110,- Ft, mely önľészt nem igényel. A
pźlJyazat utófinanszítozásu, azonban a kedvezményezettek a tiímogatási szeruódés
megkötésekor, vagy azt kĺivetően, a megíté|ttźLmogatás maximum 25 %o-áĺak megfelelő, de
legfeljebb 11,25 millió forint előlegre jogosultak.

A pźiyázőĺak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keľetében létľęhozott kapacitásokat,
szolgá|tatásokat a projekt megvalósítási idejét (20|2. október I.- f0I3. július 3 1.) követően
legalább 3 évig fenntaľtja. A 3 éves fenntartási kötelezettség t<ibbletforrással nem jár.

A pá|y ázat benyúj tási határidej e: 2012. máj us 23 .

A páIyázathoz csatolni kell a 2. számu melléklęt szerinti fenntaľtói nyi|atkozatot, melyhez a
Képviselő-testület dĺjntése szĹikséges.

A pá|yázat benýjtásaľa akonzorciumi paľtneľęk konzoľciumi együttmfüödési megállapodást
ktitnek, melyet a 3 . számll melléklet tartalmaz.

Budapest Főváros VIII kertilet Jőzsefyátosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a20|2. éví
kĺiltségvetéséről szóló 712012. (II. 21.) ök. rendelet 12. $ (1) bek. éľtęlmében a kciltségvetési
szervek pźiyźnatot kizfuő|ag csak szakmai feladate||átáva nýjthatnak be, mely t<jbb éves'
vagy taľtós kötęlezettséggel nem jźthat, nem igényel pźiyźzati onľésń., és nem
utóťrnanszírozott. Ellenkező esetben a pá|yźzat a képviselő-testtilet jóvahagyásával nyújtható
be.
A Képviseiő-testiiiet és Szervei Szeľvezeti és Mfüođésí Szabá|yzatfuőI szőIő 1912009. (v.06.)
ĺ!k.r. 4.$ (4) bekezdés d) pontja szerint a költségvetés megállapítása, módosítása a Képviselő-
testiilet át nem nlhazhatő hatásköre, amelynek elfogadásához a 26, $ (2) bekezdés szerint
minősített többség szükséges.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Losonci Téri Általános Iskola nevelőtestülete a 20||l20I2-es tanév munkateľvének
összeállításáná| tlgy döntött, hogy az iskola 30 éves mfüödésének alkalmábő| a ,,30.jubi1eumi
tanév'' tiszteletéľe és méltó megiinneplésére a Difüönkoľmźnyzat bevonásával szakmai és

kulturális programok sor ozatát valósítj a meg.

Az iskola szak'rnai munkakĺjzösségeinek vezetésével a tanulók tanórfüon kí\,iili progľamokon
vettek részt (osztźllyok dekoľá|ása, ablakdíszítő verseny, tab|őkészités a 30 év emlékeiből, 30

éves kiadvány szerkesztése, stb.). Javaslom, hogy a rcndenénysorozat zźlrásaként a Losonci
Téri Általanos Iskola elismerő oklevélben ľészesüljtin az iskolában folyó pedagőgiaí munka
elismeľéseként.

Ké rem az a|átbbi hatá.ľ ozati j av as la t e lfo ga d á s át.



Ha.ľÁnoz,ł,TI JAvAsLAT

A képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. jőváhagyja,hogy a Losonci léri Általanos Iskola (1083 Budapest, Losonci tér 1.)

Kaleidoszkóp _ Inteľkulturális progľam iskoliíkban _ címiĺ páIyázatával konzorciumi
tagként vegyen részt a TAMOP-3.4.|B-IL|I. szźmű pá|yźzaton a konzoľciumi
együttmfü ödési megállapodásban fo glaltak szerint,

2, apá|yázat utóÍinanszítozástĺ, de az előleg leutalása miatt a pénziigyi megelőlegezés
fedezetéül a Losonci Téľi Altalanos Iskola költségvetését jelĺili meg,

3. amennyiben apá|yźnat sikeres lesz, de apá|yazat valamilyen oknál fogva nem valósul
meg, vagy az elszámolást nem fogadjĺák el, akkor a támogatźlsi összeg kamataival
növelt összegét a költségvetési szervnek a saját szabad' rendelkezésű bęvétęleiből kell
visszafizetnie.

4. fe|hata|mazza a po|gármesteľt az e|oterjesztés 2. szźtmil
nyíIatkozatoka|áításźlra,

5. felhata|mazza a Losonci Téri Általanos Iskola
együttműkĺidési megállapodás aláírásáta,

melléklete szerinti fenntaľtói

vezetőjét a konzorciumi

6. felkéri a polgármesteľt, hogy a Losonci Téri Általĺános Iskola részéte az íntézmény 30.
jubileumi tanéve alkalmából tartott rcnďezvénysoľozat zźronapjźtn, az iskoIában folyó
eľedményes pedagógiai tevékenység elismeľéseként Budapest Főváros VIII. kerĹilet
J őzsefv źt osi onkoľman y zat ĺev ében eli smeľő okl evelet adj on át.

Felelős: | -2-4-6. pontra: polgármester
3-5. pontľa: írtézmény vezetője

Hataľidő: I-2. pontra:2012.május 17.
3. pontra: 2013 július 3 1.

4. pontra: 2012. május 17.
5-6. pontra:2012. május 23.

A döntés végľehajtását végző szervezeti
Intézményfelügye leti Iľo da

Budapest, 2012. május 1 5.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina

egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

ł'",oł-T*rc1
Santha Pétemé
alpolgármester

jegyző
nevében és megbízásából:

/tkq
a|jegyzil 
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Pľogľam rövid bemutatása:

A program az źúta]áĺos iskolríkban tanuló, migľríns háttcrii fiatalok okiatási' illetve Łĺrsa$ďĺni
kdmyezetbe vali íutegrációját segíti e|ő' Ą201'2. októbeľtől 2013. júliusig tartó pľojekr ttĺbb,
egymassai összeffiggő és egymiĺst kiegészítő pľogľamelemből ál1. .Ą pr9glam tervezéséhez
alapul a 20rcn011 tanćv során. a Magyar - Angol Kéttarrnyelvri z\Italános Iskola és
Szakiskola @obsuli)' a ĺ,Íéĺei }'eĺerrc Főr'átosi Pedagógia Intézet és .Ąrtelnisszió Alapítvĺĺny
konzorciumi egvtittrnĺiköĺlésérlel megr'aiósítofi BÁBEL címti TÁMOP progranr szoJgált.
A megvaiósítas helyszínei a konzorciunri inteanények és a bicskei befogadó állonrás rneliett
Budapest és szl3kebb íölđrajzi ĺ<örnyéke.

Konzoľciumi paĺtnetek:

r AľÍemisszió Alapítvány (Szfutó Diana. Kuratóĺiumi Elnök) - Fbpźl|yázć:
kapcsolattaĺó: Németlr Andreą elélĺretőség: aľrdrea.nemeth@artemisszio.hu, irodai
mobil: .-36 703214a78,pľiĺ'át mobil::+36 20 3581353

r Eľzsébefvárosi Kéttannyelvĺí Áftatános Iskola, Szakisko|a és Szakközépiskola
(Tillingeľ Péteľ' Igazgató)

kapcsolattalÍó: Haľangozó Hajnalka' e-mail: .bąran'łozohąniťahoffi ai]'

r Losonci Tóľi Áltatános Iskola (Stenczinger Csilla. Igazgato)
kapcsolafiaľtól Stenczingeĺ Csillą e-nrail: losiaĺĺisk.@citľomail'hu

Teľvezett további helvszín, ahol a pľogľam még megvaiósul:

. tsevášdoľ|ási és Álhmpo|gársági llivatal, Befogadó Áilomás, Bicske (Hős Sĺánđor,
BefogadóáJlomas Vezetoje)

Á pĺojekt meg.l'atrósujrisárrak íő koordiĺátota az Aľtemissáó Ala.pítĺány. A menedzsmę'rrt
tagiaít (pľojekt kooľđinĺĺtoą pénzĹigy'i vezetó és szskmal vezető) az Alapíh'any biztosítja. Az
iskolák egy-eg.v főt biztosítnak, aki ellátja az intézmén1'ĺikben pegva|ó.9u|ó progą;1rgk he1yi
szen'ezési feladatait ěs az Artemisszíó Alapi*źlw"val való kapcsolattaľtásí fe1adatókái;,.plusz
további felelősöket a kültĺnböző pľogramelenek sikeres hel.r;i koordinálasi feladätaiĺlak
elvégzéséhez' . ':',:::-:: '' ,;.',)..::.,
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A.ľľogľam!łeĺlek ťrgy leĺtek összea]lítva, lrogy azok cinrnagukban is ntiveljék a szťĺkebb és
tágabb:l<örnyezetbe való beilleszkedés eredményességét, azonban mindęn pľogľamnak van
kapcsolóđás! pontja a tobbi progamele.mhez ís, így azokegymás hatékonyságáikölcsön<isen
erősítik. A tlímogató progľam keľetében megvalósuló iinkéntes támogatói tevókeny.ség a
fe|zfukó,ztató progľam keretében a speciÍikus koľľepeŕátást bizĺosító szakembđek
tevékenysége a g1,erekek tanulmaíľryi teljesítnényéĺek ncivelését vďamint a szrikębb és tágabb
kömyezetben való el' és kiigazodását erősítik. A közösségi tĺĺmogató ľendezvények (kóztis
szabadidős és kulturális pĺogľarnok) az eg1mas jobb megismerését, a Budapesten és
k<lľnyékén r'aló könnyebb eligazođríst, a magyaľ kultuľa sokszínűbb megismeľését és a
programban való ľészvételi hajiandóságot, az azła] szembeni elkötelezettséget is erŐsítik. Á
közösségi pľogľamok ki.ĺáló lehetőséget nyujtanak a magyař nyelr' g.vakorlásáľa, és fonto.s
teĺüIetét képezik a gyerekek pľogľanrról való visszajelzési lehetcíségének is. Az iskolai
csoportokban tartandó nem formáIis osztát$'őntiki óľák a nem nrigráńs és migráns hátteĺű
tąiulók kazöźtl, interkultuľlílis okokra vissza.r',ez.ethetó koníIikrusok megéĺését és azok
pozitív irányba vďó vísszďordíthatóságát ęľősítik. A fóľumszínház szakkrirök növe]ik a
ĺészťvevők önkifejezési lehetőségeit, a csopoľttagok elfogadó és kommunikácíĺls készségét. A
migransokkal .fogiďkozó szakęmbeľek, pedagogusok mrurkájának hatéIĺonyságát hívat<ltt
fejlesaeni az Áĺtęmisszió Álapífvĺíny globalis nel'elés témakörben iovíbbfe;les.t*t
pedagógusképzćsě és atarráľokká ktiz<isenmegvalósított tantáľgy-specifikus képzésianyag
(minłafe|adatok halmaza, ami publikus) kiđolgozása is. A program végén megrenclezendE
záľó konferencia tervezett témája az interkultuľáliś nevelés szeľepe és j<irĄe az oktąĺĺĺsban.

Tdmogatłí,. program

Á progĺarn két pľogľanrelemből áJl:

- Közłĺsségĺ támogató ľenđezĺlények: Á, pľogram keľetében a kulturájis beiIleszkedést
elĺĺsegÍtő csopoľtos kiľĺiľrdulasokat, ii]eĺve kultuľalis programokat teiveziink megvalósíĺani,
3013. január és május között, bar'ollta egyszeľ' összesen legalább 5 alkalommat, B.udapest,
illetĺe Budapest közęli helyszínsn.
A plogramok<ln ľész l,esalek a gyerekek, a veltik fogtalkozó konepetitoľok és önkéntes
1amogatok' A prograrnok a részĺvel'o migrans gyerekek igényeihez ts a köľülményelllrez
fognak alakulni, így teĺveziiĺúĺ szíĺtház|ttogatást, kiĺándulásĹ múzeuÍĺ, kiálítás iátógatást,
számháborút, hajókiľrí.ndulas, spoľtversenyeket is megvalósítani' A bicskei beňgado
állomáson lakó gyeĺekek hdszínľe vaLő utazását a projekt keret9!"1.1iłn.9.g'$gk. a gyerěkek
helyszínre éshazĺ jutását önkéntes timogatók segítségér'el biztos'íduk;.''' :..':-..1..'..... 

.

. Onkéntes t,ámogatól tevókenység: A progľam keľętebeĺl.''o' es tamoeaĺ;ŕ.s€iiitĺt u
programban résztver'ő migníns hátteni tanulók programelemekben vaĺó zav.artai]an. és
kockázatrnęntes részr,ételét. Mivel a pľogľaln céija a szűkebb éńe|emben vett isko]ai
integració mellett a tágabb énelemben vett ĺĺĺsadzrlmi] béílleszkedés elősegíĺése ĺs.] iolu
pl'ogIarnel€m Budapest, ílleťve Budapest közeli helyszíńelten valósul 'mes. ís-\' példáui.az
egyéni, tantrĺĺgy speciÍikus és magyaľ nyelvi koľrepetálás, a két iskňla-és^a.]bicskei
befogadóáilomáson taľiózkodó" a progľanban résztvevő {a1alok részvételér'el megvalósu1ó

.1rcnrissaiĺ! ".\
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t<ixĺs progrłľnok,' A.helyszírľe való eljułás, a budapesti eI- és kilgaz.odrís. az Budapesti
'rn1e.nłĺnyekk9].jsfoub hel,l.színekkei vďó ismeľkedés zavartďanságátls biáonságáĺeg;,éni,
tjn]ĺéntes segítĺitri 'b'evonásárał tervezziik megvalósítani. Áz onkénrs segíttĺk, řoly.*'utoś
kapcsolatot ąr'ta1.3k'fenn a szülőkkel, a peđagógusoklĺaI, a koľrepetitorokkal]nyomonkövetik

1 migniĺls partneĺ.ĺ:k projek1 iđeje ďatt vaió tĺtnuln:ányi, és egyléb terĹileteken megv.alósuió
fejlődését;ia ĺ'ďtik való töľténéseket. Íg}.. egyfajta k<lzrętíłő szeľepet is ellátnak az ískoia és a
sziilo]<; valami1t.a korrepetitoľok és az iskola közĺiťt, valamint egyéniieg $'omon kölętik a
migľans tanuló ľejlödését' Az önkéntes tiimogatók lehetővé teszik a gyeľmekek egyéni
sziikségleteire r'aló ĺugalmas és idoben tdrténő}eagálĺĺsát és az esetleges-problémákravaló
megoldás megtalĺĺlasát. Egy önkéntes segítő egy, maximum két migraäs täuoval miĺködik
egyrft 2012/2013 tanév mĺĺsodik félévében' Az önkéntes segítők a program keľetében
elősziírésen és program-specit.ikus képzésben ves znek ĺészt.
Az onkéntes tánrogatók a program soriĺn szeľzett tapasztalatąikąt és jar,aslataikat összegyújtik
melyet az a1apitvźny az összekonzorciumi tag sz'ámátakömelít'

Fe lzđr klí ztatli p r o grflm

A migľĺíns hátteni tanulók sztlmáła - s az osztályft5nökkel és a szaktanárokkal egyeztetve - a
gye1ekek igényeihez és szĹikségleteihez igaziÍott, szaktantźĺgyi és mag;'.aľ nyelvi
lĺonepetitorokat biaosítunk. A koľĺepe'tĺálás heti ľendszeiességgel történik. A
pĺogramelembel.l nrinden, az intézményekben lakó vagy tanuió mĺgranJĺatteĺĺ fiatal részt
t'ehet. Egy gyeľmekkel egyidejrileg maximrrm két korrepeĺitor ťog fo=glalkozni, elkerülendĺĺ a
gyeľekek tilteľhelését. A konepetitoĺok és a gyeĺekeL a heiyšzíni és idöpontot közösen
egyeztetik, a helyszínre raló biztonságos eljutĺst a g1'erekek önkéntes segíttii biztosítjak. A
bicskei befogadó áilomáson iatrĺó gy_ermekekhez a kónepetitoľok helyszĺňe r,aló utazását a'
pľo$.am kereÍében tęĺ'łezzíjk biżosítani,

,,ů5 głakorlatok,, míÍheĺyman ka

Az Aĺtemisszió Alapítvĺĺny európai és hazai, interkultuľłĺlis képzés teľüIetén vaió tapasztalatit
egy ötnapos képzés keľetében tervezik megosztani más, európai gyalioriatot átádi képző
szervezetekkel.

Akkredittźĺt tovĺźbbképzése n való részvétel

Az interkuituralis képzés tanaro'k szálnfua' a pľojekt.kötelezően megvaiósíiandó eleme. Az
iskoiĺĺk a sziáľnukľa ľendelkezésľe alló fonas i<eľetein belĺil vrilläljak, hogy: a progÍam
ĺqegvalósítási ideje ďaĺt (2012' olcióbeľ _ 2013.július) 5 fĺĺ pedagógui akkreditalt. ńinĺńu*
30 óras továbbképzéśben való ľészr'ételét biztosĺtjakl.

Nemfomtdlis osttlilyfőnłikí óľĺik az inteĺkulturdlis ,*,ľ^.!,?,::,s'.:,..

A progľamelem során kultuľálisan vegyes (migláns r'arcľů,.li''uiät;,.iiłáiýal..tunulokl
csopoľtok szĺĺmiĺra érzékenýtő, nem formĺális osaályfőnöki.óľakai tervózĺiď?"nu ;;;;;
1zÁmá,ĺa négy egyruást kö!'ető alkalommai), mely. soráĺ az abbaĺ 

'eszweuä 
naülot

iĺterkeiltLuális kompetenciája fejlödik. Egy-egy csopoľtta!. eg}mást követő 4 oszĺĺýĺ6fi$,"1.1
óľábaĺ foglalkozunk. A csoportok mérete marĺ. 20 fii' és vegýesen migriíns és nem ńĺŕao.
hítteni Íiatalok vesznek benne ĺészt' A pľogľamelem cétja,.hogy a ľěsz.tvevők Íbli'#ť;k

r A képzést csak akkreditáli fctniittképzést folyÍato ĺntézmeny tarthatja,

Aľtenlisxz,iĺi'{lanítlíłv ': ' 
:. . ]'i.:'.r.,*aŔ"*@&**e*śfu ld**"- *"'*****.-.-*.*;ł}:.;;;ińiľ6,i!:tiii:'łJíi).r=*}iiit?t|'j{' slśij:.lľ:i!ĺlĺĎl'dł;'st.ĺíĺrri*ĺr.]ii...iii-ä*|]'iĺ.ĺ:ĺ: ..i''j:.;;..i'ř;í;ňä;" riil:ť U'lj xĘ.r1:I'+o; ĺtĐlÚr1m;1sŽiD.ĺ.
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saját, kultumlis hátĺéríik okozta beĺíllítódrásaikat, fejlőđjön az empatilnrs készségtik (másik
ember hogyan látju,láł:a;tja őt magít), felismeĺjék és tudatosan pozjtív íľlányba foľdítsák a

. kuituľális kiilönbség{kből fakadó konfliktusokat'
Az Aiiemisszió Alapítvány összęsen 8 foglalkozas tartÁsźLt te*ezi megvalósitani a két
isko]ában. (d.ddlci.viišzajeĺzések alapjrán Lośonczi Iskolában 3 db-. Dobíu]iban 5 db.). A
foglatkoz{sokat].sbeciáIisan a program keľetében képzett szakmai g1'akorlatos, ĺinkéntesek
fogiák yezetni, akik r'agy végzeÍt r,'agy jelenleg tanuló peđagógią szociológią andragógia,
antropológia vagy psziclrológia szakos hallgatók'

rnfu rk uĺturđIis sząkkijtök a fliĺ amszínhłiz łltó dszertanli:yal

Az Alapítvĺíny egy fórumszínház szakk<ĺĺt ten'ez megvalósítani mindkét iskolában' A
csopoľtokban részt vehetnek mígr,áns és nem nrigľáns, áitďanos iskolĺĺs koľú gyerekck is,
kortól és nemtől fiiggetlenĺil. A pľogram kęľetében a fiatalok januĺíĺ és mráĺcirrs kdz<'tt 12
hetes felkészítés ut{ĺÍr ęgy.egy inteľaktív darabot ađnak elő a szti]ők' baĺátok és ľokonok
ľészvételével. A fóľunrszínhzłz folyamaĺríĺrak célja a#sztvev'ők inteľkulturalis éľzékenyítése,
önismeretének és önkifejezési lehetősćgének nĺivelése, r'alarnint bęmutató daĺab segítségéve1
a szüiők és i'sko1a fuedagógusok, helyszín) kapcsolatĺĺńak mélyítése.,
A felkészĺilés sorlín a gyerekek 12 héten keresztül. heti ľendszeĺességgel készĺilnek a
bemutató előadásra' melynek helyszíne ae ĺlket oktató iskola iesz (tornaterem. a foglakozas
tarĹásiíra alkalrnas terem)' A bemutatót is az iskolában (nag;obb tonreg befrlgadásáľa Jlkalrnas
teĺem, pl. tornateĺe$) Jenlezzük megtaľtani. A forurnszínhłŁ és ae önkéntes segítók valamint
a korrepetálás beisĺi, intézméĺyi, szervezését plusz eg-v Íii intezményi kooľdinátoľ segíti az
adott programelemek negvalósulasi idótaľtalmában.

Tantłźrgt-sp ecíJikas kěpzésÍ ałeyłg ki dolgozlźsĺ

A haľom konzorciumi tag 3-3 Íő folyamatos munkájának biĺosításával a program során
kiĺlol'goz eg.v tantaľgy specifikus. globatis szemléletet erósítő képzési programot. A
munkacsopoľt tagiai (összesen 9 fó) ĺíllandó tagoŁ havi ľendszeľességgel táláf<oznąk, és
dolgozĺ}ak a képzési modul kiďakításan' Az iskolák óJĺa] a munŁaisopoľtba deligált
pedagógusok munkájukért rnegbíaäsi díjban ľészestilnek. A projekt soľrĺn kiaiakltott képžesĺ
modul közös szeilenú terméket eľedmérryez, amely publikus íormában minden eľaek1oao
számára elérhető lesz.

łjj akkredÍtóIt képzés fejtesztése és a*kreditĺÍciója

Az Aŕemisszjó Alapítváry saját, miáĺ rneglévő pedagógusképz-éséľe alapozr,a e$,. további
akkediĺált képzési modult terv'ez kidolgozni és akkređitálni a program keretében á Globális
nevelés témäkörében' Az ďapífuány a képzést a program keretéĹen tervezi ki<lolgozni és
ak'kľeditáltatni

Zlűľó konferełlcia és kitűtIítĺís 
.,i.1.;.1'1];....','1,-,.'. .. .'

A płogram megr,alósításrának utolsó hónapjáb arl, Ql13.jq',ĺĺ,šji'egy 'ugv.,*a,,i, 
il..,' ;"n

eredmélryeit. valamint az interkulhľális- és globális ner.eléssel <ĺsszefiieső szeaejétmĺa
iskolai környezetben való alkďmazrásávaj. a jöv<ibeĺi vaiós perspektívakkaĺfoglalkozjő.:|ź,ró
konÍěľenciát szervezĹink' kb; 60 Ítĺ vendég részvételével. Ą]:]liiíntbĺenciáĺ;megtekinthető le5ż a
proglaln soľán készített fény{<épekből összeállított kiálftĺi'iĺi .:,|,.. , lii.'.
Budapest, fl|2.nźljvs?. .....i...' 'l; :. ' .. .

r'l 

lln..:r.
'Áĺ:teurisszió.\ll4ríir'ńł,i. .].:;::]];...' 
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11. mel|ék|et

reľĺNĺłnĺó RŕszÉnrl

Nyilatkozat

a Társadalmi Megúju|ás opeľatív Pľogram ',Migľáns hátterii tanu|ók
nevelésének és oktatásának segítése II, szakasz,, c. pályázati felhívására
benyÚJtott pá|yázathoz

Kódszám:
TAMoP-3.4.1.B-Í.1

-l
3. A fenntartó telies Büdapest Főváros VIil'

lApá|yázati útmutató 86. pontjában ta|áIható, hogy mely esetben szükséges a fenntartónak nyiĺatkozniô.
. Ônkoĺmányzałi társulások esetében kérjÜk megje|Ötn' a tarsuĺás neVében éljáió ijnkormánrfatot'

1' A projekt cĺme
- Interku|turáIis program iskoĺákban .

hivataIos képvĺselőiének (vezetőie, a|áíróia) adatai
dr Kocsis Máté

PoIgármester

Telefon 1: +36 1 459-2201

Telefon 2:

Fax 1 +36 1 333-1597

Fax 2ĺ 
|

e-mail: kocsis. mate@jozsefu a ľos. h u
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11. me||ék|et

A|u|írott dr Kocsis Máté, mĺnt a jeĺen Nyi|atkozat 3' pontjában megjelölt szervezet
hłvata|os képviselője kijeĺentem,3 hogy a CD |emezen benyújtott projekt adat|apon és
mellék|eteiben fe|tűntetett rám vonatkozó adatok te|jes kor(iek, va|ódĺak és hite|esek7 az
abban tett nyĺ|atkozatok a válóŚégnak megfe|e|nek.

Kelt; Budapest 2oĹ2' május...'''.

Cégszerű a|áírás

t ArnennYiben szükség Van a pá|yázati adat|apon a fenntertó adataĺnak negadására (adatlap 3.22) akkor a
fenńtartónak aĺá keli írnĺa mindenho| e 1i' Ínel|ékleiet, a,.Fenntařtóĺ nyi|atkoŁat sablont"'
Amenńýiuen nincs sztikség a pályázati adat|apon a f€nnľartó adataĺnak megadására (adailap 3.22) ai&oř e
fenntartónak a mésodik olda|t ke|| a|áírnĺa, a harmadik o|dał nem re|eváns megjegyzésse| keľü| benyújtásľa'

t0
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11' me|léklet

A|ulírott dr KQcsis Máté, mint a je|en Nyi|atkozat 3. pontjában megje|ö|t szervezet
hivata|os képviselője hozzájárulok, hogy a pá|yázó szervezet Kincstár által működtetett
monĺtoring ľendszerben nyi|vántartott, á|ta|am megadott adataihoz a jogszabá{yban
meghatározott jogosultak, és a I22. $ (3) bekezdése szerinti tárĺlogatások fo|yósítói, az
Á||ami Számvevőszék, a Kormányzati E||enőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgätósá9, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekéĺy <isszegű
támogatások nyi ĺvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

Ke|i: Budapest, 2012, május......

Cégszerű aĺáírás

A|u|írott dr Kocsis Máté, mint a je|en Nyilatkozat 3. pontjában megjelölt szervezet
hivatalos képviselője kijelentem, hogy az 292|2009, (XII. 19.) Korm. rendelet (Amr')
121, s (1) bekezdése szerinti' rám vonatkozó beje|entési kötelezettséget vá|la|om, és
nyilatkozom arró|, hogy az Amr' 127' 5 (1).(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató
álta| megá||apított jogosu|atianuĺ igénybe veťt támogatás összegét és annak kamatait az
e rende|etben fog|a|tak szerint VisszaÍizetem'

Ke|t: Budapest, Lotz' május....',

Cégszeríi a|áírás

Alu|ĺrott dr Kocsis Máté mint a jelen Nyilatkozat 3. pontjában megjelö|t szervezet
hivatalos képvise|ője kijelentem, hogy a szervezet nem á|| vége|számolás alatt, ellene
csőd., fe|számo|ási eĺjárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott e|járás nincs folyamatban, a he|yi önkormányzatok adósságrendezésĺ
e|járásáró| szó|ó 1996' évi XXV. törvény hatálya a|á taŕozó kedvezményezett esetén
nem á|| adósságrendezési eĺjárás a|att.

Ke|t: Budapest, ?.o!2' má;us.''...

Cégszerű aláíľás

lt



3. számű melléklet

KoNZORCIUMI EGYÜTTľĺŰrouÉsI MEGÁLLAPODÁS
Pá.Jyázat benyújtására

1.) Jelen konzoľciumi együttmfüĺidési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás)
aLáításával a 2.) pontban meghataľozott szerződő felek konzorciumot hoznak létľe abból a
célból, hogy a Tarsadalmi Megújulás operatív Program keretébeĺ ,,Migĺáns hátteni
tanulók nevelésének és oktatásanak segítése II. szakasz'' (kódszám: TAMoP-3.4.l.B-1llD
című palyázatí kiírásra ESZA Taľsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1385 Budapest,
Postafiók 818.) Ügyn<ikség közremúködő szervęzethez pá|ytuatot nffitsanak be, és a
pá|yźnat támogatźsa ęsetén az abbarl foglalt pá|yázati célt kĺjzös egyiittműködéssel
megvalósítsák'

A pá|yázat címe: Kaleidoszkóp- Interkulturális pľogľam iskolakban (a továbbiakban
Pá|yázat).

2.) A konzorcium tagsai (a továbbiakban Tagok) az a|ább felsorolt intézméĺyek,
szetvezetek és személyek, akik az I.) pontban megjel<ilt páIyázatbanmeghatźlrozott cél(ok)
megvalósításźtban a Pá|yázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemteľvnek, valamint
koltségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei kĺjzött részt vállalnak:

Aľtemisszió Alapítvány
Postacím: 1085 Budapest, Rĺikk Sziláľd utca 11.

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 10.

Azonosítószám(totzs-széĺn/cégsegyzékszźtm):7089
Adószĺím: 1 8089855-1 -41
Aláírásľa j o go sult képviselőj e : Sziíntó Diana

Losonci Téri Általanos Iskola
Postacím: 1083 Budapest, Losonci tér 1.

Székhely: 1083 Budapest, Losonci tér 1
Azonosító szám (törzs -száml cégsegyzékszćml) :oM 03 4932
Adószám: 1 5508243 -2-42
Aláíľásľa jogosult képviselője: Stenczinger Csilla Éva

Erzsébetvátosi Kéttannyelvíí Általanos Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola
Postacím: 1077 Búapest, Dob u. 85
Székhely:1073 Budapest, Keľtész u. 30
Azonosító szám (töľzs.szám/ cégsegyzékszźm) :oM 20I 49 I

Adószám: l 57 92I0I -2-42
Aláírásľa j ogosult képviselője: Tilinger Péteľ
Aláírásra j ogosult képviselőj e: .................

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírźsźxa| a Tagok Németh Andľeát
(Aľtemisszió Alapítvány) (a továbbiakban Y ezetíS) valasztják.
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3.) A jelen Megállapodás aláłításáva| a Tagok a Magyar Köztarsaság Polgáľi
Törvénykönyvéről szo|ő 1959. évi IV. törvény 2|9. $-a és 222. $-a alapján
meghatalmazzźk. a Yezetőt, hogy helyettĹik és nevĹikben a PáIytnatot a|áirja, a
közľeműködó szervezethez benyújtsa és a Pźt|yźzat elbiráIása soľán a kĺjzremfüödő
szervezettel szemben a konzorciumot képviselj e.

A Tagok kijelentik, hogy a PáIyazatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismeľik el.

4.) A jelen Megállapodás alétírźsával a Tagok kötelezettségek vállalnak arĺa, hogy a
PáIyazat támogatása esetén a pľojektet a PáLyázatban foglaltak szerint megvalósítják, és

ennek érdekében egyiittmfü<jdnek.

5.) Tagok kijelentik, hogy a pźt|yázati kiírás részétképezo,,Konzorciumi egyĹittmfüödési
megállapodás támogatásban részesített pľojekt megvalósításáta,, című dokumenfumot
ismerik, és a Pályázat tźmogatása esetén az abban foglalt taľtalommal, valamint a
PáIyazatbarl és aPáIyázatľól dĺjntés hozó szeľv döntésében foglalt tartalommal szerzódést
kötnek.

6. ) Jelen Megállapo dás a P źiy azat mellékletét kép ezl,

7.) Jelen Megállapodás megsztĺnik, ha aPá|yźnat nem részesül támogatásban, illetve ha a
Tagok a projelĺt megvalósításáĺakotuorciumi együttmfüödési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapođást átolvasták, és közös éľtelmezés után, mint akaĺatukkal és
elhangzottnyiIatkozataikkalmindenbenegyezőta|áírtźl<.

8.) A Tagok egyéb megállapođásai:

Konzorcium vezetőie konzorciumi tag konzorciumi tag

Szervezet Szervezet Szervezet

Aláírás dátuma: A!áírás dátuma:
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