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EGYÜTTM
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XÖOÉSIrU ECÁURPOPÁS

amely létrejött a.

ÉweruyRxADÉMlArcÖznasznÚ EGvEsÜLET (Székhelye: 1oB2 Budapest,
Leonardo da Vinci u. 44. lll23. Képvíselöje: Juhász Zsuzsanna, ügyvezető)

(továbbiakban Koordinátor Szervezet)
valamint a

.
.

.

FundatiaSfantulFrancisc(Székhelye: Progresului 6, 330046 Deva, Romania;
Képviselője: Böjte Csaba)
SocietateapentruTineretOutwardBoundRomania(továbbiakban:
OutwardBoundRomania)(Székhelye: str. GheorgheDoja 9, 540015
TirguMureg, Romania; Képvise|ője: Horváth-Kovács Ádám)
Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és
Speciális Gyermekotthon (továbbiakban: Rákospalotai Gyermekotthon)

(Székhelye: 1151 Budapest, Magyarország, Pozsony
Képviselője:Szim András)

utca

36.;

(tová bbi akban együttesen P artne rszervezetek)

(iovábbiakban együttesen Felek) között az Erasmus Plus Program keretében
benyújtott TAVASZ| sZÉL című2014-1-HU02-KA205-000424 azonosító számon
nyi lvántartott és tám o g atott pál yázat végrehajtására.

1.

A Megállapodás tárgya

a./ Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy az
Erasmus Plus Program kiírására benyújtott 2014-1-HU02-KA205-000424 sz.
pályázatban (továbbiakban Projekt) kitüzött és jóváhagyott célok elérésétközös
együttműködéssel valósítják meg, a Projekt megvalósítása érdekébena pályázaiban
vállalt kölcsönös kötelezettségei ket maradé Kalanul teljesítik,

a Koordinátor Szervezei által
Támogatási Szerzódés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

b,/ Jelen Együttműködési Megállapodás

megkötöit

a

Projektről

1

2.

Felekegymásközöttiviszonya,félelős§égek

Koordinátor Szervezet a Projektben vállaltaknak megfelelóen irányítja és
koordinálja a Felek tevékenységét,valamint képviseli a Partnerszervezeteket az
Erasmus Plus magyar Nemzeti lroda és más harmadik személyek előtt.

a.l

b./ Koordinátor Szervezet kijelenti, hogy a Támogatási Szerzódésben vállaltakért
egyedül ő viseli a jogi felelősséget.

c./ Partnerszeruezetek kijelentik, hogy a Koordinátor Szervezet által megkötött
Támogatási Szerződés tartalmát és annak mellékleteit részletesen ismerik, az abban
foglalt - saját tevékenységükkel kapcsolatos - pénzügyi, szakmai és egyéb
szabályokat magukra nézve köielezőnek ismerik el.

n

3.

partnerszervezetek vál lalt szakmai feladatai

a,l A

Projekt megvalósítása érdekébena Partnerszervezetek az 1. Számú
Mellékletben foglalt feladatokat az 1. Számú Mellékletben lefeKetett ütemezéssel
vállalják,
b,/ Koordinátor Szervezet kijelenti, hogy az úíemezésés a ProjeK tartalmának partnerszervezeteket érintő
- módosításait partnerszervezetekkel előzetesen
egyeáeti,
k'ljelentik, hogy a fenti tevékenységekről a K..,ordinátor
Szervezet által kért módon beszámoló(ka)t készítenek,amelye(ke)t a Koordinátor
Szervezetre vonatkozó beszámolási határidök elótt 10 munkanappal.Koordinátor
Szervezetnek megküldenek. Partnerszervezetek vállalják, hogy a Koordinátor
Szervezet, a Projekt lebonyolításáért felelős Nemzeti lroda vagy annak nevében
eljáró szervek által bekért bizonylatokat, dokumentumokat Koordinátor Szervezet
számára a megadott határidőkön belül eljuttatják, illefue - amennyiben szükséges a Projekt helyszíni monitorozása esetén a találkozó(ko)n részt vesznek.

c,/ Pafinerszervezetek

4. Partn erszervezetek

a

nyagi részesed ése a

P roj

ekt költsé gvetéséből

4.1 A PaÉnerszervezetek megállapodnak .arról, hogy az összeget maguk között a
munkateher, valamint a projekt tevékenységeihez és eredményeihez tórténó
hozzájárulásuk arányába n osztj ák meg.

4,2 Partnerszervezetek költségeinek elszámolása
a./ Partnerszervezetek a Koordinátor Szeruezet felé a saját szervezetük nevére és
címére kiállított számlákkal számolnak el a magyar (illetve külföldi partner esetén a
Partnerszervezetek székhelye szerinti ország)pénzügyi illetve egyéb vonatkozó
szabályoknak/szabályainak megfelelóen. Valamint a Támogatási SzerzőCésben és
mellékleteiben megfogalmazott beszámolási szabályoknak megfeleló=n és a
szükséges alátámasztó dokumentumok megküldésével.
b,/ koordinátor szervezet

a partnerszeruezetek számára az alábbifeltételekkel és

ütemezéssel utalja/fizeti ki a 4.1-ben felsorolt költségek értékét:

.
.
.

Menedzsment költségek: a koordinátorszervezet nevére és székhelyére
(Élményakadémia_KHE1082 Budapest,Leonardo Da Vinci_u.44, ll.t23.)
kiállított számla e|lenében 2015, Június hónaptól negyedévente történik.
szellemi termékek létrehozása: az 1. számú Mellékletben részletezett

fe|adato k teljes ítésekor.

Tréning utazási költségek: a felmerü|ésük alkalmával utólag, az utazás
tényétbizonyító dokumentumok (pl: utazási bizonylat, autós kiküldetési
rendelvény, a Koordinátor szervezet nevére és címérekiállított ÁrR-s
számla) bemutatása ellené ben,

c,/ Felek egymás között

elszámolásában használt átváltási/kifizetési szabályok:
partnerszervezeteknél felmerült euró költségeket a koordinátor szervezet
euróban térítimeg/illetve érvényesítia 4,1, pontban rögzített értékbenilletve
egymás közötti elszámo|ásukban;
. amennyiben a költségek nem euróban keletkeznek, az euróra történó
átváltást az Európai Unió mindenkori - a köliség keletkezésénekciátumakor

. a

hivatalos

valuta váltási árfolyamán kell

erszámolni:

í) _
l^

http://ec,europa.eu/budget/contracts_grantsiinfo_contracts/inforeuro/inforeuro

_en.cfm
5. Az eredmények, tulajdon és használatijoga
A támogatás felhasználásáva| a Projekt megvalósítása során létrejövő eredmények,
eszközök, vagyontárgyak és szellemi termékek tulajdon- és használati joga mind a
koordinátor szervezetet, mind a partnerszervezeieket illetik, ezen eszközök,
vagyontárgyak és szellemitermékek kizárőlag, mint a Tavaszi Szél Partnerség közös
szellemi termékei használhatók fel,

A Projekt eredményeinek, a megalkotott szakmai tartalom egészénekés részeinek a Projekt Partnerein kívüli - harmadik fél felé történő átadásának íeltételea
Partnerek kölcsönös
megállapodása, különös tekintettel a Partnerek intéz nényeire,
szervezeteire vonatkozó adatokra és információkra, melyek az érintett
Partnerszervezet engedélye nélkül ki nem adhatókl

6. Az Együttműködési Megállapodás felmondása
6.1 A PaÉnerszervezetek általi rendkívüli felmondás

a.l

Rendkívüli felmondásra csak a Koordinátor Szervezet olyan súlyos
szerződésszegése miatt,vagy olyan egyéb okból van lehetőség, ami a jelen
szerződés teljesíiéséta Partnerszervezetek számára lehetetlenné ieszi,

b.l

Rendkívüli íelmondás szándéka esetén az érintett paÉnerszervezet a

felmondását megelózően legalább ,15 nappal köteles egyeztetést kezdeményezni a
Koordinátor Szervezetnél a Projekt veszélyeáetésénekelkerülése érdekében.

- a felek egyéb megállapodása hiányában - 60 nap, amelyen
belül a Partnerszervezet változatlanul köteles mindent megtenni a szerződésszerű
teljesítés érdekében.
c,/ A felmondási idő

d,l Felmondás esetén a partnerszervezet a koordinátor szervezettel a felmondási
idő lejártától számított 8 napon belül köteles a rábízott vagy általa használt anyagi
eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni és ezeket a Knordinátor
Szervezetnek átadni, valamint az általa végzett szakmai munkáróI a .negfelelő
szakmai és pénzügyi bizonylatokkal, dokumentumokkal beszámolni.

6.2 A koordinátor szervezet általi rendkivüti fetmondás

a.l

Koordinátor Szervezet felmondhatja a PaÉnerszervezetekkel kötött
Együttműködési Megállapodást, amennyiben Partnerszervezetek tevékenysége,
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból
súlyosan és tartósan veszélyeáeti.
b./ koordinátor szervezet általifelmondás esetén a partnerszervezetek a felmondási

idő lejártától számított B napon belül kötelesek a rájuk bízott vagy általuk használt
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni és ezeket a
Koordinátor Szervezetnek átadni, valamint az általuk végzett szakmai munkáról
Koordinátor Szervezet felé a megfelelő szakmai és pénzügyi bizonylatokkal,
dokumentumokka| beszámolni.

anyagi eszközökkel

7.Viták rendezésénekmódja és illetékessége
a-l Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben'kölcsónös

megegyezésre törekednek, s a

viták rendezése során együttműködést tanúsítanaka fétúerüló vitás kérdések_
kólcsönösen

elfogadható - rendezése érdekében.

b.l A szerzódésben nem szabályozott

kérdésekben

szabályait kell alkalmazni,

a

Polgári Törvénykönyv

c.l A szerződéssel kapcsolatos jogi viták esetére a felek kikötik
Törvényszék illetékességét,

a

Budapesti

Felek kijelentik, hogy a fenti szerződés tartalmát megismerték, s azt mint akaratukkal
egyezőt elfogadták,
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1- sártt] up,llÉxler
A Partnerszeruezetek Tavaszi Szél projektben szakmai feladatairól

ll

- a
-

Az {. Számú Melléklet tartalmazza,.

Tavaszi Szél projek szeződés szerinti rnegvalósításához szükséges, a
Partnerszervezeteket érintő szakmai feladatok és ,íelelósségek tételes
felsorolását, az egyes ]szervezetekre lebontva
valarnint az egyes feladatok elvégzéséhez;igénybe vehető költségtérítés
mértékét.

Az

1, Számú M.ellékletben fogtalt feladatokon és felelósségeken túli, a Tavaszi,Szél projekt
megvalósítása .ér,dekében vállalt ,esetleges feladatok, tevékenységek és felelősségek
esetében a Partnerszervezetek és a Koordinátor Szervezet külön megegyezés alapján köi
megállapodást, mi'nd a feladatok és felelősségek tartalmára, mind a költségek tédtésére
vonatkozóan.

A lfutatási,§,zakasz eredményeinek rnegfelelően további, a kutatáshoz kapcsolódó szakmai
feladatok költségtérítéséneka keretösszege: 3215 EIJR, mely keretösszeg a kutatási
.szolgál, és a
eredményeket követő további szakmai feladatok költségeinek térítésére
Partnerszervezetek és a Koordinátor §zervezet közötti feladatvállalás arányában, a
Koordinátor Szervezettel létrejött további megegyezés szerint kerúl kífizetésre.

Az 1. Számú Mellékletben nevesített költségtérítés!tételek bruttó értékkéntértendók,
Az egyes országokra vonatkozó mindenkorí EURiHUF/RON valuta váhási árfolyam

a

http://ec,europa.eu/budqeUcontracts qrants/info contracts/inforeuro/inforeuro en.cfm
oldalon tqlálható ,havi árfolyamok alapján határozható meg, az egyes kiadásokat a költség
,keletkezésénekdátumakor érvényesár,folyartr alapján térítimeg a Tavaszi Szél projeki.

A Tavaszi Szél projekt megvalósítása során keletkezett, az 1. Számű Mellékletben tételesen
fel nem felsorolt utazási költségek térítésére
az Együttműködési Megállapodás 4.2-es ponlja
ad iránymutatást.

A Tavaszi Szél projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatok:
Fundatiq SíaníylFrancisc:

1,

Munkacsopo|t fe.lállítása, amely r_nunkacsoporttevékenysége kiterjed a Tavaszi Szél
projekt:

-

A

?,

menedzsmentfeladatainak,
szakmaifeladatainak,
kommunikációs íeladatainak a teles,kötű ellátására.
Muntkacsoport működtetéséire, valamirit a,felmérülő,Menédzsment kóItségekre

r.ende;lkezé sre áÍl :6000

ÉUR:(h avi 250 EU R ütemezé ssel).

partnertaláíkozókon valő r,észvétela koordinátor szervezet és a
Partnerszervezetek közötti előzetes egyeztetésben megállapodott helyszínen és
időpontban.

A Paftneftalálkozón

va,ló részvételköltségei a Koordinátor Szervezetet terhetik, ezek
kifizetése a ParlnertaláIkozókat követően a megfelelő dokumentumok (pt. utazási
bizonylat, autóg kjküldetésí rendelvény illetve számla a Koodinátor Szeruezet nevére

és,címé re) elle nébe n

ke rü! ne

k'kiftzetésre.

3. 'Folyamatos kapcsolattartás ,a Koordinátor §zervezet

valarnint

ig

illetékes munkacsoportjával,

ény szerint a Partnerszervezetek munkacsoportj aival.

l4 kapcsolaftaftás költségeinek kifizetésétaz 1. pontban leírt menedzsment költség
.taftalmazza.

4, A Tavaszi Szél projekt,kutatási szakaszáravonatkozó

feladatok és felelósségek:

- Online és papir alapú kérdőívek lekérdezése .az intézmény dolgozóitól
2a15|05,04-ig - 157 EUR
- A Kutatási szakasz idószakában a kapcso|ódó mélyinterjúklekérdezésea
-

fókuszcsoportos beszélgetések és az intézményben nevelkedő fiatalok kérdőíves
lekérdezéséneka biztosítésa- .e|lfiek szervezési ,költségeit az 1, pontban leírt
me nedzsm e nt költsé g ta rtal m azz a,
30 darab magyar és nemzetközi Jó Gyakorlat gyűjtése - a kutatási szakasz
eredményei alapján a koordinátor szervezet által biztosított szempontok szerint -,l
201t 5.1 1,30.ig 434'EUR

A :kutatá§i eredményeket követő Módszerian-kidolgozás szakaszában az egyes
:kidolgozott :Módszertani Elemek véleményezése,javaslattétel 2016,07,31-ig
,eflDé'k ? kö]tsélgeit a Menedzsment köttségek taftalmazza.

-

-

6.

A

Módszertan-kidolgozás szakaszában megvalósuló képzésekre 2 fő munkatárs,
valamint 20 íő intézményben nevelt íiatal kiváIasztása, valamint felkészítésea
képzésre - 2a15'.1.2,31-ig . A képzésekus|amint a ,kép7ésekre töfténő ,utazás
költségei a Koodinátor'Sze rvezetet,terhelik.
szakaszában megvalósuló képzéseksorán a képzéseken
bérezése - a képzésekei követően, de

7. A.Mó,dszertan-kidolgozás

i:r't;":#;rtr?! ;iZ=;i;:3r? Frflun*,társ
8,

o

A

nevelök :képzésá kóvetóen a lképzésenelsajátított ,Módszertani elemek
alkalmazása, beillesztése az intézményszakmai munkájában. Ehhez, az Outward
Bound Románia által, biztosított mentorok támogatása.

A Módszertan-kidolgozást követően lntézményiMegvalósítási és Erőforrásterv
létrehozásának ,a támogatása - ,ezek létrehozását ,Rövetően, ,de legkésőbb
2016.12.31-ig - 315 EUR

A

,mengdzsment költsé§ekre §a00 EIJR,
rendelkezésre.

a szakmai

:feladatqkra ö§szesen

2221 EaR

áu

Emberi Erőfoirások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speclálls

G,.trlery

1,

ekotthon (továbbiakban

:

Rákospalotai Gyermekotthon)

:Munkacsopp,n felál!ítása, amély rnunkac§qpoit tevékenys"ége,kiterjed

projek:
menedzsmehtfeladataihak,

-

A

,a

Tavaszi §zél

szakmaifeladatainak,
kommunikácjós feladatainak a teljes körű ellátására,

Munkacsopoft működtetésére, valamín.t a felmerülő Menedzsment költségekre
rendelkezésre áll 6000 EIJR (havi250 E|JR ütemezéssel).

2,

partnertalálkozókon való ,részvétela koordinátor §zervezet és :a
Partnerszervezetek közötii elózetes egyeztetésben megállapodott helyszínen és
időpontban.

részvéte'I költségei a Koordinátor'Szeruezetet terhetik, ezek
.kifÍzetése ,a Partnertalálkozókat követően ,a meglfelelő dokumentumok {pI. utazási
,bizonylat, autós kiküldetési rendelvény illefue számla a Koordinátor Szeruezet nevére

A Partnertalátkozón való

I

é

s címére)ellenében,kerülnek kifizeté sre.

3,

Folyamatos kapcsolattarlás a :Koordinátor Szervezet illetékes munkacsoportjával,
valamint igény :szerint a Partnerszervezetek munkacsoportjaival. A ,kapcso,lattaríás
költségeinek ,kiíizetésétaz 't. ,pontban Ipíft menedzsment,kóltség taftalmazza,

4,

A Tavaszi Szél projekt kutatási szakaszára vonatkozó fetadatok és,felelősségek:
- Online kérdóívek lekérdezése az intézmény dolgozóitól 2015.05.04-ig- - i sr Eun
- A Kutatási szakasz idószakában a kapcsolódó mélyinterjúk
- l fókuszcsoportos beszélgetések és az intézményben nevelkedó fiatalok
.kérdőíves lekérdezéséneka biztos,ítása - ennek szeruezési köt.tségeit az 1.
pontbah jeirí menedzsmeni kaftség iaftalmazza.
- 30 darab magyar és nernzetközi Jó Gyakorlat gyújtése- ,a kutatási szakasz
er.edrrényei alapján a Koordinátor Szervezet által biztosított szernpontok szerint 2P 1'5, 1 3ajíg,* .í:'434 EUR
1

5. A
S.

Rákospalotai Gyermekotthon lmunkatár§ai .ré§Zére 2,db Fókuszcsoport Jékérdezés
megszervezése és lebonyolítás a 2015.06.08-ig - 157 EUR
A kutatási ,ere_dményeket követó Módszertan-kidolgozás szakaszában az ,egye§
kidoÍgozott ,Módszertani Elemek Véleményézése,javaslattétel - 2016.3731:ió _
,e
n n e k a kö l tség eit a M e e dz,s m e nt kö lts é E e k,ta ftal m az z a,
r.:

7, A

Módszertan-kidolgozás szakaszában megvalósuló képzésekre 2 fö munkatárs,
valamint 20 fő intézményben,nevelt fiatal kiválasztása, yalamint felkészítése,a
képzésie- ?9'15,:l2,31-ig - A 'képzésekúatamint a képzésakretöríénö utazás
,kö l ts é g e i a' Ko a rd i n átg r S z e rve zetet
te rh e l i k.

8. A

Mód§zertan-kidolgozás szakaszában megvalósuló képzéseksorán a képzéseken
az intézményből részt vevő 2 fó :mqnkatárs bérezése- a képzéseket köuetően, de
legkésőbb 201 6,1,2'3 -ig - 31 5 EU R
1

9.

A

nevélők képzé§étköVétöen a képzésenelsajátftoti Módszeltani etemek
alkalmazása, ,beillesztése az i4tézményszakrnai munkájában, Ehhez, az
ámén akadémia KHE,áttat, b_iztosítottmeniorcB támogiaíását.'

'l0.A

Módszertan.kidolgozást köveíöen :lntézményi ,Megvalósítási és lErőforrasterv
létrlehozásának a támogatása ezek tétrehozásit követöen, de legkésőbb
2016,12,31-ig -315 EUR

A rnenedzsment költségekre 6000 EIJR, a szakmai
rendelkezésre.

feladatokra összesen 2378 EUR áu

1
h

Societatea pentru Tineret Outward ,Bound Romania (továbbiakban: Outward Bound
Romania)
Y

1.

Munkacsoport felállítása, amely munkacsoport tevékenysége kiterjed a Tavaszi Szél

projekt:

-

2.

]menedzsrnent.feladatainak,

§zakmaifeladatainak,
kommunikációs,feladatáínak a teljes körű Ellátására,
A Munkacsopoft múkődtetésére, ,valam.int a felmerülő Menedzsment köItségekre
re n deI ke z é s re ál l 6 0 0 0 E lJ R (h: aui,2 50 E IJR,üte m ezésse/).
partnertalálkozókon való részvétel a koordinátor §zervezet és é
Partnerszervezetek közötti elözetes egyeztetésben ,megállapodott helyszínen Ác
i_dőpontban.

partneftalálkozón ya;ló részvéte!,köttségei a koordinátor szeryezetet
tprhetik, ezek
.kifizetése a ,|ParíneirLatálkozókat követően a rnegfetelő dokumentumok |pt. utazási
,bizonylat, autós kikildetési.rendelvény itletve szááta a Koordinátor Szeúezet nevére
és címére)ellenében kerülnek kifizetésre,

A

3. 'Folyamatos kapcsolattartás a :Koordinátor ,Szervezet illetékes munkacsoportjával,
valamint igény szerint a Partnerszervezetek munkacsoportjaival. A kapcso,|attaftás

költségeinek kifízetésétaz 1. pontban leirt menedzsment költség tartalmazza, mely
,alól kivételt k:épez a nunkatársaivat uató kutatási és,pe_nton munia.

4,

A Tavaszi Szél prdjekt,kutatási szakaszára vonatkozó feladatok és felelősségek:
,Online kérdőíve-k,lekérdezéseaz intézmény
dolgozóitól2015.05.04-ig_Ísr.rua
'25 ,§arab
mélyinte..tjúk lekérdezésea ,Kogrdinátor Szervezet által biztosított
§zempontok álapján á Fündatia §fantul Francisc munkatársaival, 201'5.06.22-ig 1179 EUR

.

- '2 db FÓ-kuszcsoporl .beszélgetés vezetése a Fundatia §íantul .Francisc
,munkatársainak, 201 5.06.06-ig
57 EaR
- 5 darab magyar és nemzetközi- Jó Gyakorlat gyűjtése - a kutatási szakasz
1

eredmén}ei alapjáná Koordinátor Szervezet által biáosított szempontgk szerint,_
2015.11.,30-ig - 239 EIJR

5. :l

darab ,Jó ö.yakor,lat Gyűiteniény összeállítása - ,A :Koordinátor Szervezettel
együttműködve, román nyelvre fordíWa - 2016.01,1*ig - ,t,8i87 EUR (szakmai
feladatok), 2358 EUR (szerkesztés és nyomdaköltségek)

6. A

nevelők ,2x5 lnápos képzési,ternatikájának, kidolgozása a Koordinátor §zervezettel
közösen - 2Ot0,0t,30-íg - Ennek köItségei a Koorünátor szeruezetet terhetik,

7, A

'nevelök

!x5 1r3p9s ,képzésénekmegvalósítása

együttmŰkö dve

8.

-

2016.02.1

-

a

,Koordinátor §zervezettel

*ig - Ennek klltségei a Koordinátor szeryezetet terhetik,

A,Partnerintézmények által delegált nevelók támogatása a fiatalok 10 napos képzési
blokkltematikájártak az összeállításában - '2016.,02:28.ig - ennek költségei a
:koodinátor szeruezetet íerhétik,ualamint
mentoii :tatálkozások esetében á lt.
pontban meghatározott feitételek mentén történik a költségtérítés.

9, A

Partnerintézmények általldelegált nevelók támogatása a fiatalgk {0 napos,képzési
blokkjának a megvalósításában -,2016.03.31-ig - ennek költségeí a Koodinátor
szeryezetet terhelik.

hJ---,

,íO,A Tavaszi Szél projekt Tesztjidószakában minimum 1i2 d,b mentorálási alkalom
biztosítása á mr.,rnkatársainak a képzésenelqajátított szakmai észközök
alkalmazásának a támogatásához - 2016.05.3,t-ig - :1132 EUR
11.

A

Módszertan-kidolgozást követően lntézményiMegvalósítási és Erőforrásterv
létrehozásának a támogatása az Outward Bound Románián ,belül - legkésőbb
2016,12,31.i9 - 315 EUR

12.A

Módszertan-kidglgozást követóen lntézrnén}i:Megvalósítási és Erőforrásterv
létrehozásának a támogatása a - legkésőbb 201 6.12.31-ig - 629 EUR

13.1A MÓdszertan-kidolgozást f,övetöen, az lntézményi Megvalósí,tási és Er.őíorrásterv
létréhozá§ához, igény szerint, külső szakember':bevonása - Iegkésőbb 2016.12..31;ip

A

rnenedzsment költségekre 6000 EUR, a szakrnai ,feladatgkra összesen 8053 El:lR:ált

rendelkezésre.

1

2015

JAN 0 1

A Belépőkártya elnevezésű programunkban az intézetünkben nevelkedő fiatalkorú lányok
munkaerő-piaci esélyeinek növelését tűztük ki célul. A program fő elemei a kiválasztás, a
szükségletekhez igazodó foglalkozások (terápiás, készségfejlesztő munkaerő-piaci
ismereteket közvetítő foglalkozás, szakkörök), valamint a munkatapasztalat szerzését szolgáló
vásár és önkéntes munka. A programban nem közvetlenül a célcsoportra irányuló, de a
célcsoporttal foglalkozó munkatársak továbbképzése is szerepel. Ennek közvetlen célja, a
munkatársak ismereteinek bővítése, kézműves technikák elsajátítása, ezzel teremtve
lehetőséget a program további fenntarthatóságához.
A pályázati szerződés

A projekt célcsoportja a javítóintézetben és speciális gyermekotthonban nevelkedő 12-21 éves
fiatalkorú lányok. Közös jellemzőjük a traumatizált gyermekkor, alacsony iskolázottság, az
életkornak megfelelő szociális kompetenciák hiánya, a gyakori agresszió, konfliktus
megoldási technikák alacsony színvonala, az életkor szerint elvárható tudás és ismeretbeli
elmaradás, kritikátlan életvezetés, meggondolatlan, sodródó kapcsolatok létesítése. Gyakran
nem rendelkeznek megfelelő támogató családi háttérrel, sok esetben kriminalizálódott
családokból érkeznek, halmozottan hátrányos helyzetűek. A projekt megvalósításába bekerülő
gyermekek kiválasztása: az intézetben dolgozó mentálhigiénés szakemberek véleménye
alapján történik, figyelembe véve a bentlakó lányok képességeit, készségeit, lelki
teherbírásukat, aktuális állapotukat, motivációjukat. Rövid távú célok: A programba bevont
fiatalok részt vegyenek a képzésen, együttműködésüket elnyerjük, ezáltal nyitottabbá váljanak
új stratégiák megismerésére. Kézzelfogható tudást szerezzenek a munka világáról, az
internethasználatról és annak veszélyeiről. Kommunikációjukban felelősséget vállaljanak
megnyilvánulásaikért, elkerüljék az áldozattá válást. A program önkéntes munka és vásár
elemében fiataljainknak lehetőségük lesz a megszerzett kompetenciák élesben történő
kipróbálására. A program megvalósításával hosszú távú céljaink között szerepel a
javítóintézeti nevelés módszereinek bővítése, a már kipróbált és alkalmazott módszerek
megerősítése. Továbbá célul tűztük ki külső kapcsolataink kihasználását, szélesítését.
Fiataljaink számára fontos lépés, hogy a bent megszerzett tudást a kinti életben kamatoztatni
tudják, és lehetőségük van a megszerzett kompetenciákat védett környezetben kipróbálni,
visszajelzéseket kapni. A javítóintézeti nevelés reintegrációs célját egyrészt a munkaerő-piaci
esélyek növelésével érheti el, másrészt fiataljaink a szociális készségek fejlesztésével újfajta
coping stratégiákat sajátítanak el, melyek segítségével a későbbi konfliktusos helyzetekre az
eddigiektől eltérő válaszokat lesznek képesek adni. A hozzánk kerülő lányok többségének
problémát okoz a társadalmi elvárásoknak történő megfelelés és a normális iskolai tanrend
elvárásainak teljesítése. Itt most lehetőségük lenne új ismereteket tanulni, melyek a későbbi
életük során hasznos segítséget nyújthatnak. Emellett olyan készségeket sajátíthatnak el, ami
megkönnyíti nekik később a kommunikációt és mankót ad ahhoz, hogy mik az elvárt normák,
amiknek meg kell felelniük. A terápiás foglalkozások segítik a gyermekek traumáinak
feldolgozását, eszközöket nyújt, hogy a gyakran szegényes verbális készségük helyett más
módokon tudják kifejezni érzéseiket. Mindezt biztonságos keretek között próbálhatják ki, ahol
visszajelzést is kapnak viselkedésükre, működésmódjukra, így tudják azt korrigálni,
változtatni.
A szakkörök lehetőséget nyújtanak, hogy több területen kipróbálják magukat,
megtapasztalhatják, milyen jónak, esetleg tehetségesnek is lenni valamiben. Emellett a
foglalkozások alatt új dolgokat hozhatnak létre, ami az eddigi sokszor destruktív
életvitelüknek a szöges ellentétét mutatja meg. A zárt intézeteknek különösen fontos a

külvilággal való kapcsolat. Ennek erősítését szolgálja az intézet környezetében működő
intézménnyel, a Csokonai Művelődési Házzal való hosszú időre visszatekintő
együttműködésünk. Erre épít a pályázati programban megfogalmazott önkéntes munkaprogram és a kézműves szakkörökön készített termékekből rendezendő vásár megvalósítása
is. A program további eleme még a munkatársak képzése, mely célzottan kézműves technikák
megismerésére fókuszál, aminek célja egyrészt a munkatársak kompetenciájának bővítése,
másrészt a program fenntarthatóságának egyik pillére.
A Rákospalotai Intézetben nevelkedő fiatalkorú lányok közös jellemzője a kriminalizálódás, a
traumáktól terhes gyermekkor, az alacsony iskolai végzettség, az életkoruktól elvárható tudás
és kompetenciáktól elvárható, valamint a társadalmi normáktól való elmaradás. A sokféle
hátrány leküzdéséhez a nevelésre rendelkezésre álló idő komplex programokkal való
kihasználása szükséges. Ezeknek a programoknak a szükségletekhez és a képességekhez kell
igazodnia. Célunk, hogy fiataljaink munkaerő-piaci esélyei növekedjenek, ennek érdekében
az intézetben folyó szakmai munkát (oktatás-nevelés, képzés) szeretnénk a pályázatban leírt
programokkal kiegészíteni. Az eltelt időszak tapasztalatai alapján az alkalmazott módszereket
szükséges tovább fejleszteni, újabb lehetőségeket beilleszteni, amelyek beépülhetnek az
intézet programjába.
Terápiás foglalkozások: az intézetünkben nevelkedő fiatalok személyiségfejlődése
szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az eddig átélt traumák feldolgozásának
lehetősége. Ennek jól bevált módszere a terápiás csoport munka, amellyel azoknak a
fiataloknak az esetében is sikereket tudunk elérni, akik számára az egyéni terápiás módszer
nem tud hatékony lenni. A terápiás foglalkozások segítik a gyermekek traumáinak
feldolgozását, eszközöket nyújtanak, hogy a gyakran szegényes verbális készségeik helyett
más módokon tudják kifejezni érzéseiket. Mindezt biztonságos keretek között próbálhatják ki,
ahol visszajelzést is kaphatnak viselkedésükre, működésmódjukra, így azt korrigálni tudják,
változtathatnak rajta. Sok esetben a terápiás foglalkozás hatására sikerül a gyerekeknek
megnyílniuk, a felszínre került érzések már utat nyithatnak az egyéni terápiában történő
feldolgozáshoz. A pályázat során egyszerre többféle terápiás csoport fog működni, így
megtapasztalhatjuk az egyes terápiás módok hatékonyságát, amely tapasztalatot be tudjuk
építeni szakmai munkánkba.
Készségfejlesztő foglalkozások: Célunk, hogy a reálisabb önkép és hatékonyabb
kommunikáció segítségével képessé váljanak egy állásinterjún saját képességeiket - jó
benyomást keltve - bemutatni. Tisztában legyenek a kulturált viselkedés alapszabályaival,
képesek legyenek az őket érintő képzési és elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódni.
Képesek legyenek minta alapján önéletrajzot és kísérőlevelet készíteni, telefonon
állásinterjúra jelentkezni, tanulják meg, hogyan kell az internet segítségével állást keresni, a
hirdetéseket hatékonyan szűrni, a többi álláskeresési lehetőséget igénybe venni. A kurzus
felkészíti a résztvevőket a munkába állás és a beilleszkedés során előadódható nehézségek
kezelésére, a munkaszerződéssel és a munkavédelemmel kapcsolatos tudnivalókra. A
résztvevők képet kapnak állampolgári jogaikról, kötelezettségeikről, és az ezekből fakadó
lehetőségeikről, valamint arról, hogy hol és hogyan kaphatnak segítséget jogi ügyeik
intézéséhez, az esetleges hátrányos megkülönböztetés miatt elszenvedett sérelmeik
jogorvoslatához. A kurzus során továbbá megismerik a demokrácia működését és az ebben
való személyes részvétel módjait, az igénybe vehető állami támogatásokat és juttatásokat,
valamint az ezekhez való hozzájutás módját. Mindezen ismeretek átadásán túl a kurzus célja
az, hogy a résztvevők megtanulják, hogyan és honnan tudják önállóan megszerezni a
felmerült problémáik megoldásához szükséges információkat.

Szakkör: A szakköri foglalkozások során a fiatalok megtapasztalhatják az alkotás örömét,
motivációjuknak megfelelő foglalkozást választhatnak. A javítóintézeti nevelés keretein belül
hosszú idő óta szerepelnek a szakköri foglalkozások, eszközeivé váltak a szabadidő hasznos
eltöltésének, az egyéni motivációk, képességek feltárásának, a tehetséggondozásnak. Jól
kiegészítik az elméleti oktatást gyakorlati ismeretekkel. Tapasztalataink szerint a szakköri
foglalkozások akkor lesznek sikeresek, ha olyan technikákkal ismerkedhetnek meg a fiatalok,
amelyek életkoruknak, érdeklődésüknek és az aktuális trendnek megfelelnek.
Megtapasztalhatják a sikeresség érzését, kézzel fogható eredményét, így a szakköri munka
során elvárható eredmény, hogy a résztvevő képes legyen végigcsinálni a munkafolyamatokat
és egy viszonylag távoli cél érdekében hosszú időn át dolgozni. A szakemberek képzésével
lehetőségünk lesz az intézetben működő szakköri foglalkozásokat újabbal kiegészíteni és
hosszú távon fenntartani, működtetni.
Önkéntes munka, vásár: Mindkét tevékenység önmagában is munkánk eredményéről ad
visszajelzést, egyrészt a vásáron való megjelenés a szakkör eredményeit bizonyítja, miközben
a fiatalok az intézeten kívül tapasztalhatják meg munkájuk eredményét.

A program megvalósítása során együtt dolgozunk a XV. kerületben működő Csokonai
Kulturális és Sportközpont munkatársaival. Együttműködésünk hosszú évekre tekint vissza.

„Belépőkártya – Kulcs a munkavilágához” című BM-15-MI-0142 azonosítószámú projekt
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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely

létrej ött egyrészről a

Belügyminisztérium

1051 Budapest, József

Székhely:
Adószám:

törzskönyvi

Attila utca2-4,

15311605_2_41

nyilvantartási

311607

szétma:

Dr. Hatala József, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Képviseli (név, beosztás):

elnöke

kincstári számlaszám;

1

IBAN szám:

HUsTHUHB

SWIFT (BIC) kód:

HU7

0032 000-0 1220 122-500 00005

1-

1

003_2 000_0 12 2-0122-5000-0005

mint Támogatő a (továbbiakban: ,,Támogató")

másrészről a

Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai

szervezet neve:

J

aútőlntézet és Speciális Gyermekotthon

Székhely:

1151 Budapest, Pozsony utca 3ó.

Levelezési cím:
Képviseli (név, beosztás):
Adószám:
BíróságiÁratósági
nyilvántartásba vételi szétma;
pénzintézet:

1151 Budapesto Pozsony utca 3ó.

Bankszámlaszám:
mint Ke dv ezménye zett ( a

Szim Andrásrigazgatő
15308665-2-42
308669

Maryar Áilamkincstár
1

to

0032000_ 01426562-00000000

vább iakban :,, Ke dvez m ény ezett" )

(a továbbiakban egytitt: ,,Felek") között

az alulirott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I. A megállapodás tárgya, célja
1.

Felek rögzitik, hogy a Kedvezményezelt pályáaatot nyújtott be a Támogatő áItal meghirdetett
BM-l5 kódszámú, ,,Bűnmegelőzési projektek megvalósítására" meghirdetettpályénatt kiírásra.

2.

A megállapodás tárgya a,,Belépőkárffa - Kulcs a munka világához" című, az Elektronikus
Pályánatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: ,,EPER") BM-15-MI-01/2
számon nyilvántartásba vett program (pénzügyi) támogatása és annak a Kedvezményezett általi
megvalósítása.

J.

A költségvetési támogatás -

a fentiek szerinti

-

feladat ftnanszirozását szolgálja.
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II. Támogatás összege
1.

A

fejezeti és központi kezelésű előírányzatok felhasználásának általános rendjéről szóló
l9l2015. (V.29.) BM rendelet (a továbbiakban: ,,Rendelef'), valamint a Támogatő által
létrehozott Birálő Bizottság javaslata alapjéna Nemzeti BűnmegelőzésiTanács Elnöke 2015.
december 11-én hozott döntése szeint 2750 000 Ft, azaz kettőmillió-hétszázötvenezer
forint vissza nem tédtendő trámogaást nyújt a Kedvezményezettrrek benyújtott páIyéaata
alapjan a Magyarország 2015. évi központi kOltségvetésérőlszőIő 2014. évi C. törvény 1.
melléklet, XIV. Belügyminisáérium fejezet, 20.Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. alcím
A Nemzeti BŰnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása előirányzat (ÁHr
azonosító

A

: 3 4269 5)

támogatási Összeget

intenzitása: 100
3.

terhére.

a

Belügyminisztérium, mint Támogató biztosítja. A támogatás

Yo

Támogató egyidejűleg tájékoztatja a Kedvezményezettet, hogy a támogatás intetuításának
kiszámitására a http://www.kih.eov.hu/web/zuest/hazai-tamogatasok címen találhat
tá1ékoztatást.

4.

A

támogatott tevékenység a 031060 Bűnmegelőzés megnevezésű kormányzati funkcióba
tartozík.

III. A támogatás rendelkezésre bocsátása
1.

A

trámogatás rendelkezésre bocsátásának a módja az állantháztartásról szőIő 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: ,,Áht"; 33. § (3) bekezdés bd) pontjában foglalt előirényzat
átcsoportosítás helyett az államhaztaftásről szóló törvény végrehajt ásáről szőlő 3681201 1 . (xII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: o,Ávr.o') 34.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti átutalás,
tekintettel arta) hogy a tétmogatás forrása A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
feladatrendszerének támogatása 1Árrr azonosító: 342695) fejezeti kezelésű előirányzaton

rendelkezésre álló 2015. évi maradviány.

A Támogató a II. fejezet 1. pontban megjelölt pénzeszkőzt az Áw.34. § (2) bekezdés b) pontja
alapjén a Kedvezményezett részere a Kedvezményezett adatainál megjelölt bankszámlára a

jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül átutalással támogatási előlegként adja át a
Kedvezmén y ezeít r észére.
J.

Amennyiben a Kedvezményezett atátgyévetmegelőző évben vagy években a Támogató azonos
vagy jogelőd fejezethez tartoző íLzonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatu
kÖltségvetéseinek terhére azI. fejezetben foglalt támogatott tevékenység alapján támogatásban
részesÜlt, jelen megállapodás szerinti támogatás rendelkezésre bocsátásárakizárólag abban az
esetben kerülhet sor, ha a Kedvezményezett a korábbi trámogatási megállapodásokban foglalt
beszálmolási és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, vagy a Támogatő által
ennek követkeáében vagy egyébkénta beszámoló vagy elszámolás alapján a részéreelőírt
visszafizetési, illetve visszacsoportosítási kötelezettséget a megállapított határidőben
teljesítette,

IV. A támogatás felhasználása
1.

Kedvezményezett a tétmogatás felhasználása sorián a ptlyénatban meg|elölteknek, a pályénat
tartalmának, a Támtogató befogadási (döntési) kikötéseinek, a Rendeletben foglaltakn*, a
2
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PáIyánatt kiírásnak és útmutatónak, valamint a vonatkoző egyéh, ktilönösen a számviteli,
adóügyi, közbeszerzési és tarsadalombiaosíási jogszabalyok előírásainak megfelelően köteles
eljárni.
2.

Kedvezményezeí1 a tátmogatást a pályáaatban meghatározott időszakot terhelő költségek
kiegyenlítésere használhada fel. Kedvezményezett apénnlgyí elszámolásban csak atámogatási
időszakban megvalósult, a projekt megvalósításáltoz kapcsolódó költségeket alátétmasztő, a
támogatási összeg felhasznáIását igazolő számviteli bizonylatok értékeitszfunolhatla eI,
melyek pétlzugyi teljesítésének(kifizetésének) atétmogatási időszakon belül, de legkésőbb az
elszámolási időszak végéigmeg kell történnie.

J.

Kedvezrnényezett a témogatást a 20'1,6. január 11. és 20t6. április 30. közötti időszakot (a
továbbiakban: ,,támogatási időszak") terhelő, a támogatott tevékenység megvalósításával
összefiiggésben felmerült és igazoltan e tevékenységre fordított, a pályézatot előterjesáő által
benyújtott költségtervben feltiintetett költségek kiegygnlítésérehasználhatja fel.

4.

Kedvezrnényezett a támogatott tevékenység megválósítasába közreműködőket
me gbizottat) vonhat b e.

a

5.

A

trámogatással megvásárolt, létrehozott

(vállalkozőt,

vagy felújítottvagyorr/vagyontárgy a működtetési

kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve
terhelhető meg. A működtetési kötelezettség időtartama

6.

a)

három év, ha atámogatás összege nem éri e1 a 10 millió forintot,

b)

öt év, ha atémogatás összege 10

A

millió forint vagy azt meghaladó összeg.

Támogató előzetes jóvahagyásával lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult

vagyontiárgyak pótlással együtt j áró telj es v agy r észleges selejtezése.
7.

Kedvezményeze,tt - a jelen megállapodás VII. fejezetében foglalt, a tálmogatási összeg
visszafizetési kötelezettségét eredményező jogkövetkezmények alkalmazásrának terhe mellett kötel ezetts é get v állal an a, ho gy ;

a) a

tfunogatási összeg támogatott tevékenység szerinti felhasznáIását számiával, illetve
bizony|aita| igazolja jelen megállapodás V. fejezetében meghatározott beszámolási és
elszámolási rend szerint;

b) a támogatási összeg megállapodásszerű felhasználását igazoló dokumentumokról
elktilönített és naprakész nyilvrántartást vezet az áItaLa megjelölt helyszínen és az
ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatáséűtoz szükséges
tájékoztatást megadja; a Kedveznényezett köteles megjelölni az iratok trárolásanak pontos
helyét és címét;

c)

bíztosítlaannak feltételeit, hogy a Közígazgatási és lgazsáEpgy Hivatal (a tovabbiakban:
,,Kezelőszeru"), illetve a támogatás jogszení felhasználásának ellenőrzésére jogszabály
alapján felhata\mazott szerv (kiilönösen a Belügyminisztérium, a, Állarri Számvevőszék
és a Kormányzatí Ellenőrzési Hivatal) a tátmogaási döntés meghozatalát, a tátmogatőí
okirat kiadását yagy a támogatási megállapodás megkötését megelőzően, a költségvetési
támogatás igénybevételealalt, atálmogatott tevékenységbefejezésekor,illetve lezérásakor,
valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig ellenőrizze.
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d) a támogatás felhasználása során érvényesítia vonatkozó számviteli,
közbeszer zési és társadalombizto sítási j o gszabályok előírásait

e) Kedvezményezett köteles
mé diae s eményekrő

0

l

(p

l.

s

aj

a

adóügyi,

;

támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos

tótáj éko ztató ) a Támo gat őt táj éko ztatni ;

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatott tevékenységről tájékoztatőtteszközzé vagy
annak keretében egyéb tájékoztatási eszközhöz folyamodik, például elektronikus úton
közölt anyagokat (honlap, adatbázis stb,) vagy tanulmányt, tananyagot, kiadványt (ideértve
a prospektusokat, szórólapokat is), illetve audio-vizuális anyagokat (filmet, spotot,
reklámot, közérdekű közleménfl...stb.) ad ki, köteles a megjelentetés, a nyomdai
munkálatok véglegesítéseelőtt a Támogatóval a szakmai anyagot engedélyeztetni,
valamint a Támogatőtől az arculati elemeket, előírásokat elkérve feltüntetni, hogy a
program a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul
meg. A Támogató a megjelentetési engedélyt kizárőlag írásban (elektronikusan
megkíildve) adhatja, az írásos engedéllyel a Kedvezményezettnek a megjelentetés, gyártás,
közzététel elindításának pillanatában rendelkeznie kell.

g) Támogató

fenntartja a jogot, hogy a nem elfogadható színvonalú szakmai anyagok
(honlap, kiadvány, szőrőlap, könyv, tanulmány, tananyag, audió-vizuális anyagok stb.)
sokszorosításához és közzétételéhez szükséges engedélyt megtagadja, amennyiben nem
kerülnek a Támogató által írásban közölt kifogások kijavításra.

h)

eleget tesz az Átrt. SO. §- ában foglalt kötelezettségeknek;

i)

a jogosulatlanul igényelt, illetve igénybe vett támogatást, illetve annak kamatait jelen
megáll apodás VI I. fej ezetében fo gl altak szerint vi sszarendezi ;

j)

tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási megállapodás azzal, akivel szemben az
Ávr. 81. § szerinti feltételek valamelyike fennáll;

k) tudomásul veszi, hogy a jogszabályok szerint a támogatás

Kedvezményezettjének
megnevezése, a támogatott tevékenység,a támogatás összege, a támogatott program és
tevékenységmegvalósítási helye nyilvánoss ágra hozhatők;

D

tudomásul veszi, hogy Kezelőszerv a személyes adatokat harmadik fél részéresemmilyen
körülmények között nem adja át, kivéve, ha az átadásrajogszabályi felhatalmazással bíró
szerv kéri;

m) programját valamenrryi programelemre - a benyújtott pályázati programban tervezett
összköltségvetését az elnyert támogatási összeghez viszonyítva, és annak megfelelően
csökkentve - kiterjedően valósítja meg, vagy az egyéb döntési kikötések szerint használja
fel a támogatási összeget: Nincs.

n)

A

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy

a

Támogatás nem rubázhatő át, nem

engedményezhető.

o) A Kedvezmétyezett a Támogatás felhasználása során a Támogatás terhére a

szénezet
forint értékhatárt meghaladó értékűeszköz beszerzésére,vagy szolgáltatás megrendelésére
iranyuló szerződést kizárőlag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az

elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésévelkötött

szerződés
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teljesítésérdekében történt kifizetés összege a trámogatott tevékenységköltségei között
nem vehető figyelembe
8.

Kedvezrnényezett jelen,megállapodásaláirásávalkijelenti,hogy

a) a

páIyazatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és
hitelesek;

b) a megállapodás megkötésének időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt

végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzésselelrendelt csődeljárás vagy
egyéb, a megszüntetésére iranyuló, jogszabélyban meghatározott eljárás nincs
folyamatban;

c) a Kincstar által

működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozőja, folyősítója, Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szőlő 2014. évi C. törvény 1. melléklet, XIX. Uniós fejlesztések
fejezetbőI biáosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek
lttányában az irányttő hatóság (a továbbiakban együtt: ,,a támogatás folyósítőja"), az
Áttami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Eurőpai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatőság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogaüísok
nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Áw.-berl megfuatározott más szervek
j o go sultak ho zzáferni;

d)

a támogatás pénzforgalmának

e)

tudomásul veszi, hogy amennyiben a közbeszerzésekről szőlő a2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: ,oKbt.") rendelkezései alapján ajánlatkérőnek minősül, ilgy a tátmogatott
tevékenység végrehajtása során a beszeízésekrevonatkozóan biztositanta kell a
tisztességes, diszkriminációmentes, nflt és átláthatő ellárást, a közheszerzési értékhatárt

lebonyolításátahjzárőlag
aKedvezményezettpénzforgalmibankszámlájaszolgál;

elérő beszerzések esetében pedig

a

jelen szerződésben megnevezett,

a

támogatásból ftnanszirozott építésibenlhénás,
érubeszerués, illetve szolgáltatás igénybevétele során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően

köteles eljárni;

0

tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban, amennyiben a pátyénat benyújtását
megelőző két éven belül az á|lamhántaftás valamely alrendszeréből támogatásban részesült
és a támogatási igényébenvalótlan vagy megtévesáő adatokat szolgáItatott, valamint az
elnyert ttímogatás alapján kötött támogatísi szerződésben foglalt feltételeket megszegte;

e) az

eLőírényzatből tamogatott tevékenység megvalósítása során létrehozott, illetve
megszerzett tárgyt eszköznek és immateriális javaknak minősülő vagyontargyat leltárba

veszi;

h)

tudomásul veszi, hogy amennyiben

ÁFA visszaigénylésérejogosult,

a támogatás terhére a

levonható általtínos forgalmi adó összegét nem számolhatja el

D

tudomásul veszi, hogy nem részesülhet támogatásban, amennyiben a pályánat benyújtását
megelőző 2 éven belül az íntézménytevékenységévelösszefiiggő működésével
kapcsolatban bíróság vagy más hatóság jogerősen megállapította az egyenlő bránásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény megsértését;
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j)
k)

megfelel az Árht.50. § (1) bekezdésébenmeghatiározott követelményeknek;
hozzájétrvl allhoz, hogy a köztartozások figyelemmel kíséréseérdekében aKezelőszerv és
a Kincstiár a jogszabályban meghatározott személyes adatait kezelle, és azokról adatot

szolgáltat az állami adóhatóság és a vámhatóság részerc: így nevét (megnevezését),
székhelyét és adőszátmát;

D

amennyiben más szewezetel<től kért, vagy kapott a pályáaatban megjelölt programhoz
trámogatást, csatolja anyi|atkozatát, amelyben felsorolja, hogy mely szervezetekől,milyen
elŐÍrányzatokból és mikor kért a kérelmében megjelölt programhoz vagy tevékenységhez
támogatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az összes többi folyamatban levő
témogatási igény alapján elnyert támogatás összegéről és forrásáról az arről szóló értesítés
átvételétől szátmított 8 napon belül tájékortatja akezelőszervet;

m)

a

jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben foglaltak
szerint vis szarendezi ;

n) jelen megállapodás

alátlrásával kifejezetten és visszavonhatatlanulhozzáqfuul ahhoz, hogy

Kezelőszerv a fent megadott adatokat ktzarőIag a pályézat lebonyolítása, elbírálása
érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a pályánat lezérulta
után 10 évigmegőizze;

o)

9.

amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező egyéb szervezet, az
Árrt. SO. § (1) c) pontja alapjan átláthatő szervezetnek minősül.

Amennyiben a jelen megállapodás megkötését követően az alábbi adatokbarr, körülményekben
változás következik be, azt a Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra
jutástól számitott 8 napon belül köteles a Kezelőszervnek bejelenteni a változást igazolő
dokumentumok megkiildésévelegyidejűleg, és sztikség esetén a tiámogatási megállapodás
módosítását kezdeménye zí, így k{ilönösen, de nem kízarőlag:

a) a jelen

megállapodásban megltatározott megvalósítási időszak kezd,ő időpontjától
számitott három hónapon belül a feladaí teljesítése nem kezdődik ffi€g, vagy a
Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott tamogatás igénybevételétneki felróható okból
nem kezdeményezi, és késedelmétezenidő alatt írásban sem menti ki;

b) a trámogatott

tevékenységhezsziikséges jogerős hatósági engedély visszavonásra kerül,
vagyhatályát veszti;
J

c) a

pályazatban megjelölt saját forrás vagy egyéb állaínhélztaításból szárm aző támogatás
nern áll rendelkezésre, és arrő! az Aw. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem
nyilatkozik;

d)

a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul,

tartós akadálybaütközik, vagy atrámogatási
megállapodásban foglalt ütemezéshez képest j elentős késedelmet szenved;

e) afeladatösszköltség e atervezetthez kepest csökken;
0 váútozás áll be atámogatási megállapodásban, vagy apályazatbanrögzített
adatalban,illetveazadőlevonási

jogosultságában;

feltételekben,
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g) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a
megsztintetéséreirányuló, jogszabályban meghatérozott eljarás, illetve kiilön törveny
szerinti adósságrendezési

elj

árás alatt áll;

h)

azadott biztosítékmegszűrrrik, megfelelő tovabbi biáosíték nyujásáról aKezelőszerv által
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;

i)

bármely,

j)

Kedvezményezettnem felel meg a

a

támogatási megállapodás megkötésének feltételéül előírt nyilatkozat vagy
dokumenfum üsszavonásra kerül, valamint, ha aztbíróság vagy hatóság megsernmisíti;

rendezett

kapcsolatok követelményének;

Kedvezményezett a páIyénat érvényességénekvagy a tátmogatási megállapodás
megkötésének feltételekéntjogszabályban, Támogató áItaI megbatározott vagy a
támogatási megállapodásban előírt bármely nyilatkozaát nem teszi meg, aú. visszavonja,
vagy előírt dokumentumot nem nyújt be.

k) a

10.

A

támogatott tevékenységszakmai ellenőrzése a támogatott tevékenységmegvalósítása alatt
folyamatos. A Kedvezményezett vállalja, hogy az ellenőrzést végző szakértőknek előre

egyezIetetl időpontokban beszámol, felvilágosíüíst ad a támogatott tevékenység szakmai
megvalósításráról és betekintést errged annak dokumentumaiba.

V. Beszámolási
1.

és elszámolási kötelezettség

Kedvezményezettnek a program megvalósításárőI, a témogatás teljes összegének és a saját
forrás, valamint egyéb áIlanűáztaftásból származő témogatás felhasznáIásáről legkésőbb a
Támogató által meghatározott támogatási időszakot követő 20 napon belül, de legkésőbb
2016. június S-ig kell elszámolnia a pérlzijgyt elszámolás és szakmai beszámoló (a
továbbiakban: ,,beszámoló") EPER-ben történő teljes köni kitöltésével, mellékleteinek
megktildésével a vonatkoző jogszabályoknak, és a Tétmogatő által megbatározolt
szabályoknak, feltételeknek, a Pályár;ati útmutatóban és a PáIyazati kiírásban foglaltaknak
megfelelően. A pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló csak együttesen tekinthető
beszámolónak. A beszámoló Támogató által a Pályázati útmutatóban és a www.kih.gov.hu
honlapon találhatő. Elszámolási segédletben meghatározott részeit papir alapon is meg kell
ktildeni.

2.

beszámoló kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a Kedvezményezettnek hitelt
érdemlően bizonytarlia kell a támogatott tevékenység megállapodás szerinti megvalósulását.
Jelen pontban foglalt kötelezettség megszegese a megállapodás megszegésének minősül,
melynek bekövetkezése esetén a Támogató jelen megállapodástól elállhat. A tétmogatás
felhasznáIásanak ellenőrzését a Trámogató és a Kezelőszerv együttesen végzi. A beszámoló

A

elfogadásráról a Támogató dönt.
J.

Az

elszémolható bizonylatok köre klzérőlag a Tiámogatott Tevékerrységhez kapcsolódóan a
201,6.január 11. és 2016. áprílis 30. közötti teljesítésiidejúpérrzügyi bizonylatok, melyek
pénzugyi teljesítése a beszámoló jelen pontban meghatfuozott benyujtásrinak határidejéig

megtörtént.
4.

Az

a Kedvezményezett köteles az e,lszétmolás benyujtásával
tárlogatási megállapodás szátméra történő hivatkozással - visszaltalní az

elszátmolás maradványösszegét

egyidejűleg
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előírányzat javára.

A

keletkezett maradvány visszautalásaról

az

elszámolás során a

Kedvezményezett nyilatkozni köteles.

a. A

pénzügyi elszámolás keretében a Kedvezményezetlnek a támogatási időszakot terhelő
költségek kiegyenlítésétigazoló dokumentumokat számlaösszesítő melléklettel együtt kell
aKezelőszew részérepapír alapon is benyújtanta;

b. a

benyújtott pénnlg;vr' bizonylatok adatait tartalmaző számlaösszesítőt
képviselője a|tal aIáíwa postai úton kell megküldeni;

a

szervezet

c. a

támogatás felhasznáIásához kapcsolódó, sziámviteli törvény szerinti, záradékolt
bizonylatoknak, valamint az azok kifizetésétígazolő bizonylatoknak a szervezet
képviselőj e által hitelesített másolatát kell megkiildeni.

A

gazőaság1 esernények kiadásait igazolő számviteli bizonylatokat záradékolru, majd
hitelesíteni kell a következő módon:

- az

eredeti számviteli bizonylaton szöveges formaban fel kell ttintetni az adott pályéaat
EPER-ben megadott páIyánati azonosítőját valamint az elszátmolni kívránt összeget, például:
,,.... Ft a BM_15_M1-0142 pályázatt azonosítószámú támogatási jognyilatkozat terhere
el

számolva"

(:ZÁRADÉxor,Ás;,

- a (zátradékolt) eredeti

számviteli bizonylatot eá követően le kell fenymásolni, majd a
másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy ,,A másolat az eredetível mindenben
megegyezik." (vagy ezzel megegy ező taítalmúhitelesítésiszöveg),

-

fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal cégszerű
aláir ásáv aI és dátummal kell ell átnia (:HIT EL E S Ír n S ).

ezután

a

- A

hitelesítést a szervezet hivatalos képviseletérejogosult szernélynek kell elvégeznie. A
képviselő akadáIyoztatása esetén meghatalmazotí személy is eljrárhat, ebben az esetben a
képviselő altal aláírt alakszerű meghatalmazás csatolása sziikséges.

Ha a

száttrtviteli bizonylat teljes összege nem számolható

elszámolni a teljes összeget a támogatás terhére, akkor
beállított összeget kell tartalmaznia.
5.

a

el, vagy a páIyánő nem kívánja
zétradékolásnak az elszámtolásba

A pénzügyi elszámolás

keretében a Kedvezményezett a páIyazat egyes költségvetési fösorain
rögzített összegtől lefelé - a különbözetrőI szóló lemondó nyilatkozat egyidejű csatolásával korlátlan mértékben eltérhet, a részletes költségvetési tervének egyes költségvetési alsorai
között a jelen megállapodásban jóváhagyottakhoz kepest legfeljebb 20oÁ-ka| térhet el (a
költségterv más fosorainak megtakarttásaterhére, atámogatás foösszegén belül).

6.

A Kedvezményezettnek

atálmogatás felhasználásával összefiiggő személyi jellegrí kifizetései,
felhalmozási kiadásai csak a vonatkozó szerződések, megállapodások KedveznÉnyezeít
hivatalos képviselője által hitelesített és apétlzngyi elszámoláshoz csatolt hitelesített másolatai

A

támogatás összegéből a saját dolgozó megbízási szerződés alapjén
történő bérköltsége csak akkor ftnanszirozhatő,ha a megbízott a feladatot munkaidőn kívül és
munkaköri kötelezettségén felül v égzi.
alapjén támogathatóak.

7.

A nem vagy nem megfelelően teljesített beszámoló

esetén aKezelőszerv hianypótlás keretében

megfelelő haráíidő kitűzésével a Kedvezményezettet megállapodásszerú teljesítésre hívja fel.
8
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Hianypótlás teljesítéséreösszeserr legfeljebb két- az elszámolásihataridő elmulasztását követő
hianypótlási felhívás kibocsátását követően legfeljebb egy - alkalommal van lehetőség. A

felszólításokat

a

Kezelőszerv

az

EPER-ben tizenetként ktildi

ki.

Amennyiben

a

Kedvezményezetl az elszárnolásra vagy a beszámoló benyujtására vonatkoző kötelezettségét a

jelen pontban leírt, kétszeri hiánypótlási felszólítás ellenére nem teljesítíhatarídőben, a
megállapodás megszegésétköveti el, amelynek eredményekénta Támogató a jelen

megállapodásban foglalt jogkövetkezményeket érvényesíti.A határidő elmulasáása esetén a
felróhatóság híányát a Kedveanényezettrrek írásban kell igazolnía a hianypótlással
egyidejűleg.

8.

Ha a Kedvezményezett a hiránypótlási felhívásban foglaltakat határidőre nem vagy nem teljes
körúen teljesíti, illetőleg a fel nem hasznáIt és az elszátmolással vagy beszámolóval alá nem
tátnasztott, igénybe vett támogatási összeget nem rendezi vissza, a teljesítésdokumentumainak
elfogadásáról, illetve elutasításáról a Támogató jogosult dönteni. A Trámogató és a Kezelőszerv
a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás kézhezvételétkövető 30 - hianypótlás esetén 45 napon belül megvizsgálja, és dönt annak elfogadásráról vagy elutasításaról.

9.

A

10.

A

11.

A

12.

A

támogatás megállapodás szerinti felhaszntílásanak szakmai ellenőrzésérea támogatott
tevékenységmegvalósítása alatt és a szakmai beszámoló ertékelésekorkerül sor.

szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás értékelésénekeredményéről a Kezelőszerv a
döntést követő 5 napon belül értesítia Kedvennényezetlet.

program lezárása - a Kedvezményezett támogatott tevékenység megállapodás szerinti
megvalósulását követően - a Kedvezményezett megvalósításról szőlő írásbeli szakmai
beszámolójanak, továbbá a projekt teljes költségvetésének elszámolásáről, készítet1péruűgyL
beszámoló és az utóellenőrzési j egyzőkönyv elfogadásával valósul meg.
beszámoló elfogadására, a teljesítéstgazolás kíáIlitására a Támogató kepviseletében a
Nemzeti Bűnmegelőzésí Tanács Elnöke yagy az áItala írásban meghatalmazott személy
j ogosult, melyről a Kezelőszerv értesítia Kedvezm ényezettet.

VI. Megállapodás módosítás
1.

A

támogatási megállapodás módosítását
kezdeményezheti.

a

Kedvezményezett, illetve

a

Tátmogató írásban

A

Kedvezményezett köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Kezelőszervnél
írásbeli kerelem benyújtásával kezdetnényezni a támogatási megállapodás módosítását,
amennyiben a támogatott tevékenységmegvalósítása tartós akadályba ütközik, a támogatott
tevékenységmegvalós itásáv al kapcsolatban bármely körülmény megváltozik.
J.

A Kedvezményezett legkésőbb atámogaási időszak lejarta előtti 15. napig kezdenényezheti
támogatási megállapodás módosítását. A kérelern hianypótlásara nincs lehetőség.

4.

A Kedvezményezettköteles atámogatási megállapodás módosítását kezdeményeznt,

a) ha a megvalósítás

a

során a páIyázat szerinti részletes költségvetési terv egyes költségvetési
fősorai között a jóváhagyottakhoz képest valamely alsort 20oÁ-ot meghaladó mértékben
kívanja növelni, akkor az elterést a Támogató írásban engedélyezheti, ami támogatási
megállapodás módosításnak minősül;
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b)

apályánatrészletes költségvetési tervben új költségvetési alsor nyitása,

támogatott tevékenységmegvalósításakor a támogatott tevékenységbármely
elemének végrehajtása akadályba ütközik, az úban válla|t indikátorokban 20oÁ-náI
nagyobb eltérésmutatkozik vagy M ütemtervhez kepest 2 hétnő nagyobb csúszás

c) ha a

tapasztalhatő

d) ha

a

támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban bármely köriilmény
megváltozlk, vagy a megállapodásban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved.

5.

A támogatási megállapodás módosítása nem érintheri apá|yátzatban megjelölt támogatási célt,
illetve jogszabá|y eltérő rendelkezése hiányában a módosítás nem irányulhat a tílmogaási
megállapodásban meghatározott támogatási összegen felüli többlettámogatás

biztosítására.

VII. A megállapodás megszegése és következményei
1.

Kedvezményeze,ít fudomásul veszi, hogy a Támogató egyoldalú, írásban előterjesáett
nyíIatkozatával a megállapodástól eláll, és a tiámogatás visszavonásáról intézkedik, ha az
alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a jogszabályban vagy

atátmogatási megállapodasban meghatározott megvalósítási időszak

kezdő időpontjátóI szátmítotthtirom hónapon belül a támogatott tevékenységnem kezdődik
ffieg, vagy a kedvezményezelt a költségvetési támogatás igénybevételétnem

kezdeményezi, és késedelmét ezenídő alatt írásban sem menti ki;

b) hitelt

érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a tátmogatás igénylésekor a
pályéaat befogadását érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy meglévesáő adatot
szolgáltatott, a páIyénat benffitásakor ilyen nyilatkozatot tett vagy a megállapodás
megkötése, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott,
illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgéltatott;

c) a

tátmogatási megállapodás megkötését követően Támogató fudomására
bekövetkezik, hogy

jut

vagy

a tánnogatott tevékenységhezszükséges jogerős hatósági engedéllyel
nem rendelkezik,vagy

ca) Kedvezményezett

cb)

cc)

támogatási megállapodásban előírt saját fonás nem áll a Kedvezményezeíí
rendelkezésére és arről az Avr.75. § (2) bekezdés szerint nem nyilatkozik;vagy

a

a támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett a témogatás igénylésekor, vagy a
támogatási megállapodás megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek; vagy

cd)

Kedvezményezett a pályénat érvényességénekvagy a támogatási megállapodás
megkötésének feltételekéntjogszabályban vagy a tétmogatási megállapodásban előírt
bármely nyilatkozatát nem teszi meg, azt vísszavonja, vagy előírt dokumentumot nem

a

nffit

be.

d) a

támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadáIyba ütközik, illetve
jogszabályban vagy a tátmogatási megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős-, a
támogatási megállapodás módosít ásáv al nem orvosolható késedelmet szenved;
10
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Kedvezményezett a támogatási megállapodásban foglalt, vagy jogszabályban előírt
kötelezettségeit neki felróhatóan megszegi, kíilönösen, ha nern tesz eleget ellenőrzés-tűrési
kötelezettségének, és ennek következtében a trimog'atott tevékenységszabályszerű
megvalósítását és a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználást nem lehet
ellenőrizni;

e) a

f)

a Kedvezményezett a támogatást a megállapodástól eltérően rendeltetésellenesen vagy
nem j ogszerűen haszn álá fel v agy

g) a jelen

megállapodás IV. fejezet 7. g) pontjában előírt engedélyezésieljarást elmulasáva
azottmeghatétrozotttevékenységeketvégrehajtja;

h)

tudomásara jut, hogy a Kedvezményezetljogerős végzésselelrendelt csőd-, felszámolási,
végelszámolási vagy egyób - a megsztintetésére iranyuló, jogszabályban meghatarozott eljárást kezdeményeztek, illetve kíilön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll,

illetve a megállapodás teljesítéselehetetlenné vált;

i) az

Aw.97. §-ban meghatározott valamely köriilmény a

pályé.zat befogadását követően

következik be vagy jut a Támogató tudomásiára.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató egyoldalú, írasban előterjesztett
nyllatkozatával a megállapodástól elállhat, és ez esetben intézkedik a támogatás
visszavonásiáról, ha az alábbíak,ban foglalt feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a

felszámolási, végelszámolási vagy a végrehajtási eljárás eredményekéntmegszíint a
támogatott tevékenység, illetve a megállapodás teljesítéselehetetlerrné vált;
Kedvezményezett a bejelentési, beszámolási és elszámolási kötelezettségének a
támogatásimegállapodásbanmeghatátrozotthatáridőbennemtetteleget;

b) a

c) a

Kedvezményezeíl a kitílzött hataridőket, különösen a részbeszámolő, illetve a zárő
beszámoló határidej ét elmulasáotta vagy nem megfelelően teljesítette;

d) a Kedvezményezett a
járművet vagy

témrcgatással létrehozott, megvásrárolt vagy felújított ingatlant,
egyéb a jelen megállapodás IV. fejezet 5. pontban meghatfuozott

vagyontargyat a működtetési kötelezettség meghatározott időtartama alatt a Támogató
előzetes jóváútagyása nélkül elidegenítette, megterhelte, bérbe vagy más használatába adta;

e) a

megállapodásban rőgzitett kötelezettségek teljesítésenem vagy nem
tevékenységnek megfelelő mértékben,illetve minőségben valósult meg;

J.

a

támogatott

Amennyiben a Kedvezményezett az e|számolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a
Támogató a beszáínolót nem fogadja eI, vagy a rendelkezésre bocsátott támogatás nem kerül
teljes mértékbenfelhasználásra, vagy az átadott összeget nem a megállapodásban foglaltaknak
megfelelően hasnálja fel, a Kedvezményeze,ttet az igazoIni elmulasztott, el nem fogadott
költségek, illetve a fel nem használt trámogatás tekintetében visszaftzetési kötelezettség terheli.
A Kedvezményezett a vísszaftzetésikötelezettségét legkésőbb a meghiúsulás, illetve az
akadá|y bekövetkeztétőI számított 15 napon belül, yagy a Trámogató arról szóló értesítése,
illetőleg a Beszámoló elbírálásátőI szőlő értesítéskézhezvételétkövető 30 napon belül kell
teljesítenie.
l1

ÁHr:zczegs I

ramogatasimegállapodás

száma:

I

YatyUatiazonosító:BM-15-MI-0142"l

NBTl87l212016

A

visszafizetés átutalással tör-ténik a Belügyminisáérium 10032000-01220122-50000005
számú BM Fejezeti kezelésű e|őirányzat-felhasználási keretszámlára 1ÁUr-r: 342695),
,,Kedvezményezett neve és a BM-15-MI-0142 szálmű páIyázat fel nem használt tésze"
megsegyzéssel. A visszafiZetés az állaínháLztaftásról szóló 201t. évi CXCV. törvény (a

továbbiakban: ,,Áht"; 53lA. § (2) bekezdés értelmében kamatmentes.
4.

megállapodás rendelkezéseinek megszegése esetén a Támogató a jelen megállapodástÓl a
Kedveznényezetlhez intézett írásbeli nylatkozaítal egyoldalúan eláll, illetve elállhat, amelyet
tértivevényes ktildeményként köteles postara adni. A kiildeményt akézbesitésmegkíserlésének
napján kézbesítettrrek kell tekinteni, ha a cimzett az átvételt megtagadta vagy a tértivevénya
pályázatban megjelölt címről ,,cimzeff. ismeretlen" vagy egyéb megjegyzéssel (címzett

A

elköltözött, az adoíl címen ismeretlen, meghalt, stb.) érkezik vissza. Ha akézbesítésazért volt
eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette át (azaz a Témogatóhoz ,,nem kereste"
jelzéssel érkezett üssza), azíratot- az ellenkezőbizonyiásáig- a postai kézbesítésmásodik
megkísérléséneknapját követő ötödik munkanapon kézbesítettrrek kell tekinteni. Ebben az
esetben a megállapodás a megkötése időpontjára visszamenő hatállyal megszűnik.

vln. zárő
1.

rendelkezések

Jelen megállapodás céllára és tarsadalmi hasznosságára tekintettel Felek fokozott gondossággal
kötelesek eljámi a teljesítéssorán. Erre tekintettel a felek kötelesek egymás teljesítését
elősegítve szorosan együttmúködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe venni.

2.

A

megállapodás megkötése és a támogatás felhasználásanak feltételeire, a tevékenység
módosításiára, a támogatás megszüntetésére, visszafizetésére, valamint az egyéb
jogkövetkezményekre, atámogatás visszatartásáta, illetve felfiiggesztésére,visszavonására, a
támogatások felhasznál,ásának és elszámolásának szabáIyaira. továbbá a támogatás
felhasználásanak ellenőrzésére, valamint a lezárásra vonatkozóan, illetve a jelen
megállapodásban nem szabáiyozottkérdésekben az egyébjogszabályok, ktilönösen

Ávr., a Rendelet, a Ptk., illetve az információs

önrendelkezési

az Á,ht., az

jogról és az

információszabadságról szóló 201l. évi CXII. törvény rendelkezései az iranyadóak.
J.

A Felek rögzítik továbbá, hory elsődlegesen a Támogatő á|tal meghatározott kikötések, a

pályáaat, a pályázati adatlapo a pályáaathoz és a Támogatási Megállapodáshoz mellékelt
nyilatkozato§ a megállapodás megkötésének feltételeként meghatározott
dokumentumok, a kötelezettségvállaló nyilatkozata4 a számlatulajdonos nyilatkozataio
valamint a beküldött és a Kezelőszerv által elfogadott módosítási kérelmek a jelen

megállapodás elválaszthatatlan részétképezi\ és a Felekre kötelező érvényűek,ha azok
fizikai értelemben jelen megállapodáshoz nem is kerültek csatolásra. Ezek a
dokumentumok együtt olvasandók és értelmezendők, egymást kiegészítik és kölcsönösen
magyarázzák, de mindennemű értelmezés során elsődlegesen a Támogatási Megállapodás
rendelkezései az irányadóak.

4.

Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáik eldöntésére a
Székesfehérv ái J átrásbiróság illetékességétkötik ki.

12

5n: UZSSS I

száma:

ramogaásimegállapodás

I

ratyazati azonosító: BM-15-MI-0142

NBTl871212016
5.

Kedvezményezetttudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály a Támogatőkezelésében lévő
előírényzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a trámogatási
összeg csökkentésére.

6.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a kedvezményezett szervezet a támogatási összeg
megállapodás szerinti felhasználását igazolő dokumentumokról köteles elkiilönített és
naprakész nyilvantartást vezetni; az áútala megjelölt helyszínen és az ellenőrzésre feljogosított
szervek megkereséséteaz ellenőrzés lefoly.taüísahoz szükséges tájékoztatást megadni.

7.

A jelen megállapodás egymással megegyező, 5 eredeti példányban készült, melyből 1 példány
a Kedvezményezettet,1 példány aKezelőszervet és 3 példány a Támogatót illeti meg. A Felek
a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a
megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyőlag, cégszerúenírjzl< alá.
Jelen megállapodás a Felek általi aláírást követően az utolsóként aláttrő Fél alátrásának napján
lép hatályba.

Budapest,2016. C
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Ávr.75. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok
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A FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete főpályázatával, az
EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon és az EMMI Budapesti
Javítóintézete társpályázatával 2012. január 1-je és 2013. június 30-a között megvalósult a
TAMOP 5.6.1.A-11/3-2011-0004. számú „LÉPÉS-VÁLTÁS" elnevezésű szakmai program,
melynek fő célkitűzése az volt, hogy segítse a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúak sikeres
reintegrációját, növelje a javítóintézetből való elbocsátás után a munkaerő-piacon való
elhelyezkedés esélyeit.

Pályázat összefoglaló
A tevékenységek tényleges megkezdése, a tervek bemutatása, 2012. március 1-jén, a Budapesti
Javítóintézetben
megrendezett
Nyitó
Szakmai
Naphoz
köthető.
A program fő elemei, a fiatalok és a munkatársak számára szervezett képzések 2013. május első
felében már befejeződtek, néhány foglalkozási elem még folyamatban van és 2013. június 30ig tart. A 2013. május 15-én, az EMMI Rákospalotai Javítóintézetben és Speciális
Gyermekotthonban szervezett Záró Konferencián szeretnénk a programot értékelni, a
tapasztalatokat összegezni.
A 1,5 éves program abban kívánt segítséget nyújtani, hogy az előzetes letartóztatás vagy a
javítóintézeti nevelés alatt a fiatalok minél hatékonyabb támogatást kapjanak ahhoz, hogy a
kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt,
növekedjen a foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerő-piacra,
a társadalom normakövető, felelős tagjává tudjanak válni.
A javítóintézetekben évek óta az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a törvényben
megfogalmazott büntetési célok mellett megjelenő nevelési követelményeknek minél
hatékonyabb eszközökkel tudjon megfelelni. Ez a feladat sok nehézséggel is jár, tekintettel arra,
hogy a bűncselekményt elkövető fiatalkorúak többségének az iskolázottsági szintje
alacsonyabb kortársainál, a befogadás előtti környezett deprivációs szintje – munkanélküliség,
lakhatási problémák, egészségügyi és mentális deficitek – általában halmozottan jelen vannak.
A főpályázó és a konzorciumi partnerek a projekt megvalósítása során fejleszteni kívánták a
javítóintézetek re-integrációs, re-szocializációs eszköztárát. A programba bevont összesen 72
fiatal munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs mediációs, és élménypedagógiai
foglalkozásokon keresztül olyan tapasztalatokra, ismeretekre tehetett szert, amelyeket
eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív
kortárshatásoknak vannak kitéve. Cél volt, hogy ismerjék fel erősségeiket, képességeiket,
lehetőségeiket, amelyekre építve pozitív célokat tudnak meghatározni. Lehetőségük nyílt
megtapasztalni a döntéseik következményeit, olyan ismereteket szereztek, amelyek segítik a
munkaerő-piaci megjelenésüket.
Az
egyes
programelemek
a
fiatalkorúaknak:
A kortárs mediációs program (30 óra) az egyre elharapódzó konfliktusok, agresszív
megnyilvánulások kezelésére és megelőzésére irányult. A módszer segít a különböző érdekek
felszínre hozásában, a másik fél szempontjainak megértésében, csökkenti a durva
megnyilvánulásokat, növeli a felelősségérzetet, és modellül szolgálhat a konfliktusok
agressziómentes megoldására.
A munkaorientációs képzés (60 óra) célja volt, hogy komplex álláskeresési technikák és
munkaorientációs ismeretek átadásával a fiatalok munkavállalási esélyeit növeljük, képessé

tegyük őket arra, hogy az állásinformációk forrásait alkalmazzák, sikeres önéletrajzot írjanak,
megkeressék telefonon, illetve személyesen a munkaadókat, előnyös munkaszerződést
kössenek, megszerzett munkahelyükön felmerült problémáikat sikeresen kezeljék, kollégáikkal
megfelelően kommunikáljanak, állásukat hosszú ideig megtartsák.
Az élménypedagógiai program (40 óra) legmarkánsabb hatótényezője a tapasztalati tanulás.
Lényege, hogy a fiatalkorút az állandóan változó társadalmi körülményekre csak úgy lehet
felkészíteni, ha a problémamegoldás képességét sajátítja el. Ennek keretében nem kész
ismereteket nyújtottunk, hanem az ismereteket a fiatal maga szerezte meg, döntéseinek
következményeit saját maga tapasztalta meg.
A fiataloknak a képzések mellett biztosítottuk a különböző szakköri foglalkozásokon való
részvételt.
A programban való részvételt egy úgynevezett mentori hálózat támogatta, illetve támogatja. A
mentorok segítő szakemberek, akik abban adtak támogatást, hogy a programban részt vevő
fiatalok
a
csoportos
képzések
mellett
egyéni
támogatást
is
kapjanak.
A tréningek, képzések mellett a mentorok segítettek abban, hogy személyesen végig
gondolhassák, hogy milyen hosszú távú terveik vannak, mi szükséges ahhoz, hogy ezeket meg
tudják valósítani.
A
munkatársaknak
szóló
képzések:
Konfliktuskezelő módszerekről, mediációról szóló tréning (30 órás) – 20 fő részére
A program célja volt, hogy a javítóintézetekben dolgozók megismerjék, és használják az
alternatív konfliktuskezelési technikákat és a mediációt. A programban részt vevő szakemberek
konfliktuskezelő, mediációs képzésen vettek részt, melynek keretében elsajátították a
különböző módszerek elméletét, és szituációs játékok keretében gyakorlatot is szerezhettek a
tréningek során.
Krízisintervenció és agressziókezelés tréning (30 órás) – 20 fő részére
Saját gyakorlati tapasztalatot és alkalmazható elméleti tudást nyújtó készségfejlesztő tréning,
melynek eredményeképpen a javítóintézetekben dolgozó, főként a fiatalkorúakkal közvetlenül
foglalkozó nevelők megismerhették a krízisállapotok kialakulásának folyamatát, okait, a
beavatkozás konkrét gyakorlati lehetőségeit. Megtanulták alkalmazni a felhangolt állapotok
csillapításának technikáit.
A program során esetmegbeszélő csoportok működtetése segítette a munkát.

Pályázat szakmai alapja
Helyzetelemzés:
Az elmúlt évtizedek társadalmi folyamatai, gazdasági nehézségei, értékválsága mellett egyre
nőtt a diszfunkcionálisan működő, társadalmi szerepének megfelelni nem tudó családok száma
és az aránya. A fiatalkorú elkövetők szülei között többségben vannak a foglalkoztatási
hierarchia alacsonyabb szintjeire betagozódók, relatíve sok a nyugdíjas szülő, a munkanélküli
szülőkkel
bírók
száma
a
többszörösére
emelkedett.
A bűncselekményt elkövető fiatalok többsége először kerül összeütközésbe a törvénnyel,
ugyanakkor a fiatalkorú bűnelkövetők kb. egyharmada büntetett előéletű, akik közt igen magas

a hátrányos, halmozottan hátrányos körülmények között nevelkedők aránya.
A fiatalkorú bűnözés súlypontja a 16. életév körül van, ennek betöltése előtt inkább tulajdon
elleni, míg ezt követően elsősorban az erőszakos, garázda cselekmények elkövetése a jellemző.
Az agresszív viselkedést megvalósító fiatalok között jellemzően magasabb a családi
devianciák, a családon belüli erőszak, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, illetve a bűnelkövetés
aránya. A deprivált, marginalizált helyzetű, már bűnelkövető fiatalok körében végzett
vizsgálatok azt mutatják, hogy a bántalmazás, a terror, az elhanyagoló környezet kiugró
gyakorisággal
van
jelen.
A fiatalkorúak bűnelkövetővé válása esetén kettős cél fogalmazódik meg a társadalomban és a
jogalkotóban egyaránt. Egyrészről a fiatalkorúakra úgy tekintünk, mint akiknek az életkorukból
fakadóan gondozásra és védelemre van szükségük, így ha bűnelkövetővé válnak, akkor is
oktatási, fejlesztési eszközök alkalmazásával szükséges a cselekmény elkövetéséhez vezető
problémák lehetőség szerinti megoldása, kompenzálása. Másrészt a fiatalkorúak bűnelkövetése
esetében is jelen van az a félelem, amely a társadalmat jellemzi, a cselekmények elszaporodása
miatt, illetve a súlyosabb jellegű, főként erőszakos bűncselekmények jellemzővé válásával
kapcsolatban.
A fiatalkorúakkal szembeni büntetőjogi felelősségre vonás elsődleges célja a nevelés, éppen
ezért a szankciórendszerben központi helyet foglalnak el a nevelőintézkedések. A fiatalkorúak
ügyeiben eljáró igazságügyi szervek feladata nemcsak a büntetőjogi felelősség érvényesítése,
hanem a megelőzés és a re-szocializációban való közreműködés is. A javítóintézetek szakmai
programja magába foglalja a fiatalkorú intézeti szocializációját/re-szocializációját, figyelembe
véve szokásait, érték és normarendjét, személyiségjellemzőit, egészségi állapotát,
kommunikációs és problémamegoldó képességét, illetve ezen területek fejlesztésének
szükségességét, a fejlesztés ütemét.
Javítóintézetekben elhelyezésre kerülő fiatalok bemutatása
A javítóintézetekben egyrészt olyan fiatalok élnek, akiknek eredményes nevelése érdekében a
Bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvénynek megfelelően intézeti
elhelyezést rendelt el, egytől három évig terjedően. Másrészt itt várják átmenetileg a Bíróság
döntését az előzetes letartóztatás alatt álló fiatalok arról, hogy büntetésüket a személyiségükre,
vagy a terhükre rótt bűncselekmény súlyára és jellegére tekintettel, hol kell majd végrehajtani.
A javítóintézetben elhelyezett fiatalokra a nagyfokú heterogenitás, a kortársaktól való
lemaradás jellemző. Általában hosszabb, rövidebb időszak kihagyása után kerülnek ismét
iskolapadba, a kinti iskolákban is, mint túlkoros tanulók voltak jelen. Tudásuk nem éri el a
megszerzett bizonyítvány alapján elvárható szintet. Tanulás iránti motivációjuk alacsony
szintű, kitartásuk gyenge. Saját képességeik megítélésében nem reálisak, inkább alulértékelik
magukat. Szakma ismeretük, pályatervük messze áll a realitásoktól, gyakran elképzelésük sincs
saját lehetőségeikről. Rossz kommunikáció, alacsony tolerancia szint, elégtelen, illetve nem
megfelelő irányú érdekérvényesítés, rossz konfliktuskezelési képességek jellemzik őket.
A javítóintézetek nevelési tevékenysége
A javítóintézetben folyó nevelés célja a fiatalkorú társadalmi beilleszkedésének elősegítése,
ennek érdekében beilleszkedési zavarainak enyhítése, pszichés állapotának rendezése,
iskolázottságának, szakmai képzettségének fejlesztése, az alapvető erkölcsi normák
elfogadtatása, az egészséges életmódra való felkészítés. Az intézet olyan kompenzáló és
korrigáló nevelést próbál biztosítani, amely egyidejűleg törekszik a fiatalkorú megelőző életúthiányainak pótlására és a bűnelkövetése hátterében rejlő hibás viszonyulási rendszer
kijavítására.

Az intézményi nevelés rendeltetése az előzetes letartóztatás időszaka alatt is a befogadott
fiatalkorúak társadalmi reintegrációjának elősegítése, a növendékek beilleszkedési zavarainak
enyhítése. Kiemelt célja a fiatalok önismeretének bővítése, iskolázottságuk emelése, az
elkövetett bűncselekmény feldolgozása, pszichés állapotuk rendezése, valamint szükség
szerinti
egészségügyi
rehabilitációjuk.
A nevelői tevékenységet meghatározza, hogy fiatalok megelőző életútjukon a deviáns karrier
milyen szintjére jutottak el, milyen mértékű személyiségük érzelmi – akarati sérülése,
személyiségükre milyen ártalmak hatottak, milyen az őket idebocsátó, majd a kikerülés utáni
fogadó
társadalmi
környezet.
A munka középpontjában a re-habilitációs, re-szocializációs, re-integrációs tevékenység áll,
mert a fiatalok esetében az elsődleges szocializációs folyamat részben, vagy egészen sikertelen
volt, illetve sok esetben egy deviáns kultúrához való sikeres szocializációt jelent, és így ütközik
a társadalom egészének elvárásaival.
Nevelési
feladatok:
Szocializációs
szint
emelése,
szocializációs
hiányok
pótlása
Kulturáltsági
szint
emelése
Családi
életre
nevelés
Munkavégzéshez
szükséges
készségek
fejlesztése
Tanulási
elmaradások
pótlása
Az
erkölcsi
fejlődés
segítése
Egészséges
életmódra
nevelés
Kommunikációs
szint
emelése
Felelősség vállalás erősítése az elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatban, jóvátétel
Ún. harmadlagos, az ismételt elkövetés esélyét csökkentő bűnmegelőzés
Nevelési-gondozási
feladatok
színterei:
Javítóintézeti nevelésre utalt, előzetes letartóztatásba helyezett fiatalok csoportjai
Növendékügyi
és
Szociális
iroda
Iskola
Munkafoglalkozáshoz
szükséges
tanműhely,
kertészet
Szabadidős
tevékenységek
Hitélet
Egészségügyi
ellátás
Pszichológiai
és
mentálhigiénés
ellátás
A javítóintézeti élet alapegységei a nevelőotthoni csoportok. Ezekben valósulnak meg az intézet
általános, valamint a fiatalkorú személyére szabott feladatok. Egy-egy csoport
befogadóképessége max. 12 fő. Valamennyi javítóintézet szakmai programjának része, hogy a
bekerülő fiatalok esetében a tanárok, a nevelők által készített gondozási terv alapján az iskolai
oktatás és a nevelőotthoni csoportokban végzett munka segítségével próbálják az oktatási,
nevelési célokat elérni.
Neveltek és nevelők igényei a sikeres munkaerő-piaci re-integráció érdekében
A javítóintézetekben biztosított képzések támogatják a magasabb iskolai végzettség
megszerzését, a szocializációs szint emelését, azonban kevésbé vannak jelen azok a csoportprogramok, amelyek fokozott támogatás adnak a fiatalok konfliktuskezelő képességének
növelésében, a tolerancia szint emelésében, az empátia fejlesztésében, valamint azok a
programok, amelyek a fiataloknak a munkahely-kereséssel, munkahely megtartással
kapcsolatos
készségeit
fejlesztik.

Szükséges a nevelési-oktatási program olyan elemekkel való bővítésére, fejlesztésére, amelyek
hozzájárulnak az intézményekből kikerülő fiatalok foglalkoztathatóságának növeléséhez. A
fiatalok elbocsátás utáni elhelyezkedési esélyeinek segítése és főként a megszerzett munka
megtartására irányuló képességeik kifejlesztése érdekében támogatni kell az intézményeket
abban, hogy a szakmai tudás növelése mellett, új módszereket, fejlesztési lehetőségeket
kapjanak a munkakultúra kialakítására, a tervezett, kitartó munkavégzésben való részvételre
való szocializálásban. Erre ad lehetőséget a „Lépés-Váltás" című program.
A projekt rövid távú céljai
A főpályázó és a Konzorciumi partnerek a projekt megvalósítása során fejleszteni kívánja a
javítóintézetek – ezen belül közvetlenül az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális
Gyermekotthon és az EMMI Budapesti Javítóintézet – re-integrációs, re-szocializációs
eszköztárát úgy, hogy az egyéniesítést támogató módszerek, így az egyéni esetkezelés és
csoportmódszerek együttes alkalmazása még magasabb színvonalon jelenjen meg ezen
intézmények szakmai programjában. A fejlesztő tevékenységek tervezettebbé váljanak, az
egyéni fejlesztési terv segítségével professzionalizálódjanak, a mentori támogatással erősödjön
az egyéni szociális munka jelenléte, illetve legfőbb cél, hogy a jelenleg folyó programok
kiegészüljenek speciális csoportmunkával. Cél, hogy a programba bevonásra kerülő összesen
72 fiatal munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs mediációs, és- élménypedagógiai
foglalkozásokon keresztül olyan tapasztalatokra, ismeretekre tegyen szert, amelyeket
eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív
kortárshatásoknak vannak kitéve. A fiatalok azoknak az értékeknek és tulajdonságoknak az
energiáit, amelyeket eddig normaszegő cselekvésekben mutattak meg, képesek legyenek
áthelyezni egy konstruktív viselkedési struktúrába. Ismerjék fel erősségeiket, képességeiket,
lehetőségeiket, amelyekre építve pozitív célokat tudnak meghatározni. Lehetőségük nyíljon
megtapasztalni a döntéseik következményeit, a helyzetekben megjelenő érzelmeket, és a
cselekedeteiket irányító értékeket, illetve olyan ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják
a foglalkoztatás esélyét akadályozó tényezők csökkentését, segítik a munkaerő-piaci
megjelenésüket.
Cél, hogy, a pályázat során kipróbált programok a javítóintézeti nevelésbe beépüljenek, más
javítóintézetek számára bemutathatóak legyenek.
A projekt hosszú távú célkitűzései
A javítóintézetben előzetes letartóztatásra, illetve javítóintézeti nevelésre befogadott
fiatalkorúak minél hatékonyabb támogatásának elősegítése ahhoz, hogy a kiszabott büntetés
vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, növekedjen a
foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerő-piacra, a társadalom
normakövető, felelős tagjává tudjanak válni.
A program megvalósításának eredményeit, tapasztalatait a főpályázó a projekt disszeminációs
szakaszában, illetve a projekt lezárása után hasznosítani kívánja a gyermekvédelmi rendszer
azon területein, ahol az elsődleges, illetve a másodlagos bűnmegelőzés kiemelt jelentőségű.
Támogatni szeretné, hogy a projekt által a célcsoportnál kipróbált, megvalósított módszereket
a fiatalkorú bűnelkövetők foglalkoztatási esélyeiben érintett más szervezetek is sikeresen
alkalmazzák. Szeretné bővíteni a gyermekotthonokban, lakásotthonokban és különösen a
speciális gyermekotthonokban azokat a bűnmegelőzést segítő programokat, amelyek a
prekriminális helyzetben lévő, sokszor magatartási zavarokkal küzdő gyermek-és fiatalkorúak
esetében hatékony beavatkozást jelenthetnek.

Pályázat programja
A munkatársaknak szóló képzések:
1.)
Bevezető
Szakmai
Nap
(Kick
off)
Időpontja:
2012.
március
1.
Helyszíne:
Budapesti
Javítóintézet
Résztvevők
létszáma:
70
fő
A projektben résztvevő munkatársak, valamint az ország különböző javítóintézeteiben dolgozó
szakemberek, illetve az intézménnyel együttműködő szakmai területek képviselői, így
különösen:
ORFK,
BRFK,
OBH,
KIMISZ
munkatársai.
A bevezető szakmai nap célja, hogy a projektben résztvevők, a két intézményben dolgozó
munkatársak kölcsönösen megismerhessék egymást, közösen megismerjék a projekt céljait, a
projekt megvalósításának menetét, feladatait, annak érdekében, hogy ezt a munkát mindkét
intézmény közössége megfelelően tudja támogatni. A konferencián a későbbi disszeminációs
tevékenység előkészítése érdekében részt vettek más javítóintézetek szakemberei is.
A rendezvénynek célja a projekt bemutatáson túl olyan szakmai ismeretek közvetítése külső
meghívott szakértők előadásian keresztül, amelyek a projektet megalapozzák.
A Bevezető Szakmai nap programja, és az elhangzott előadások ppt anyagai FICE honlapján
elérhetőek.
2.)
Team-építő
és
stratégiakészítő
tréning
(40
órás)
A projektben résztvevő munkatársak (mentorok, projektvezető, szakmai vezető, illetve az
intézmények vezetői számára egy négy alkalomra tervezett tréning valósul(t) meg. A tréning 3
alkalmára márciusban, májusban és szeptemberben került sor A Rákospalotai Javítóintézetben,
illetve a Budapesti Javítóintézetben.
Célok:
Stratégiai
tervezés,
változás
menedzsment,
team-építés
Kiemelten fontos a TÁMOP program elemeinek beillesztése az intézmény mindennapi
munkájába, így a programelem további célja: hogy a résztvevők a projektben meghatározott
program elemekhez igazodva, azokat beépítve, kialakítsák a rövid és hosszú távú terveket,
annak érdekében, hogy minél hatékonyabban beépíthetővé váljanak a hosszú távú
célkitűzésekbe. A stratégiai tervezés és környezeti elemzés során megfogalmazódnak olyan
célok, tevékenységek, melyek újdonságot jelentenek az Intézmények számára, sok esetben
bizonyos szervezeti, strukturális változást is igényelnek. A változás menedzsment folyamat
célja ezeknek a változásoknak és tevékenységeknek az ütemezése, a hozzájuk kapcsolódó
szervezeti változások és a humán erőforrás megtervezése, előkészítése, a változási folyamat
elindítása
és
nyomon
követése.
A projekt elem célja, hogy a TAMOP projektben résztvevő szakemberek közötti team-munka
kialakítása.
A programelem segíti a disszeminációs tevékenységet, illetve a fenntarthatóságot.
3.)
Konfliktuskezelő

módszerekről,

mediációról

szóló

tréning

(30

órás)

20 fő, a programban résztvevő két javítóintézet munkatársai számára 2012. júniusban valósult
meg
a
Rákospalotai
Javítóintézetben.
A program célja, hogy a javítóintézetekben megismerjék, és használják az alternatív
konfliktuskezelési technikákat és a mediációt. A programban résztvevő szakemberek
konfliktuskezelő, mediációs képzésen vesznek részt, melynek keretében elsajátítják a
különböző módszerek elméletét, és szituációs játékok keretében gyakorlatot is szerezhetnek a
tréningek során. Ezeken túlmenően elkezdik a konfliktuskezelési módszereket és a mediációt
használni
a
leányotthon
mindennapjaiban.
Figyelemmel arra, hogy a fiatalkorúak a pályázat során kortárs mediációs képzésen vesznek
részt, így fontos, hogy a velük foglalkozó munkatársak, különösen a nevelők közül minél több
olyan szakember legyen, aki ismer alternatív kezelési technikákat. Ez alkalmassá teszi az
intézményeket arra, hogy a pályázat befejezése után a fiatalok és a felnőttek által megismert
módszert a mindennapi konfliktusok kezelése során is alkalmazzák. Ezzel hosszú távon
működtethetővé válik az intézményben a mediáció használata, illetve szélesebb értelemben a
helyreállító igazságszolgáltatás szemléletének megismerése, elterjesztése.
4.)
Krízisintervenciósagressziókezelés
tréning
(30
órás)
20 fő, a programban résztvevő két javítóintézet munkatársai számára 2013. májusban valósult
meg a Rákospalotai Javítóintézetben.
A Krízisintervenció és agressziókezelés tréning saját gyakorlati tapasztalatot és alkalmazható
elméleti tudást nyújtó készségfejlesztő tréning, melynek eredményeképpen a javítóintézetekben
dolgozó, főként a fiatalkorúakkal közvetlenül foglalkozó nevelők megismerik a krízisállapotok
kialakulásának folyamatát, okait, a beavatkozás konkrét gyakorlati lehetőségeit. Megtanulják
alkalmazni a felhangolt állapotok csillapításának technikáit. A beavatkozásuk eredményeként
a krízisállapotok és agresszív helyzetek megszüntethetők és a résztvevők vagy áldozatok egy
új tanulási tapasztalattal jöhetnek ki a helyzetből. A fent említett készségek és tudás birtokában
cselekedve, a fiatalkorúakkal dolgozó szakemberek számára sokkal kevésbé megterhelő
(lelkileg, szellemileg, fizikailag) az említett frusztrációkkal teli helyzetek megoldása.
A képzés célja, a javítóintézeti munkatársak krízis és agressziókezelési ismereteinek, elméleti
tudásának és kompetenciáinak fejlesztése. A képzés fontos, hogy ne csak az egyedi helyzetekre
adjon felkészülést, hanem segítse azt, hogy az intézetek dolgozói komplex megelőzési és
kezelési módszert sajátítsanak el, ami segítheti őket az intézmény kríziskezelési gyakorlatának
és eljárásrendjének a kialakításában, módosításában. Az új eljárásrend alkalmazásával
elkerülhetik a súlyos és jelentős erőforrásokat igénylő beavatkozások használatát. A képzés
további célja, hogy elméleti és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek abban, hogy a fiatalok
számára sikeresen alkalmazható megküzdési stratégiákat tanítsanak. Képessé váljanak
megtanítani a fiataloknak az érzéseik kezelését azokban a helyzetekben, amikor frusztrációt,
szorongást, dühöt és haragot, csalódottságot élnek meg. További cél, hogy a továbbképzés
eredményeként a résztvevők képessé váljanak a kríziskezelés eszközeinek a tudatos
alkalmazására
5.)
Záró
Konferencia
Időpontja:
2013.
május
15.
Helyszíne:
EMMI
Rákospalotai
javítóintézet
és
Speciális
Gyermekotthon
Résztvevők
létszáma:
100
fő
A projektben résztvevő munkatársak, valamint az ország különböző javítóintézeteiben dolgozó

szakemberek, illetve az intézménnyel együttműködő szakmai területek képviselői, így
különösen:
ORFK,
BRFK,
OBH,
KIH
munkatársai.
A Záró Konferencia célja, hogy a projektben résztvevők, a két intézményben dolgozó
munkatársak részvételével értékelni lehessen a projekt munkáját, tapasztalatait, A konferencia
része
a
disszeminációs
tevékenységnek
is.
A Záró Konferencia programja és az elhangzott előadások ppt anyagai FICE honlapján
elérhetőek.
Fiatalkorúaknak
szóló
képzések,
programok:
1.)
Munkaorientációs
Képzés
(60
óra
)
A programba bevont fiatalok (összesen 72 fő) részt vett a Munkaorientációs képzésen
2012. április - 2012. július között 18-18, majd 2012. szeptember és 2013. február között
ismételten 18-18 fiatalkorú lány és fiú került bevonásra a Rákospalotai Javítóintézetben és a
Budapesti Javítóintézetben a Munkaorientációs Képzésbe, mely 60 órában nyújtott ismereteket.
A képzés célja, hogy komplex álláskeresési technikák és munkaorientációs ismeretek
átadásával a fiatalok munkavállalási esélyeit növeljük, képessé tegyük őket arra, hogy az
állásinformációk forrásait alkalmazzák, sikeres önéletrajzot írjanak, megkeressék telefonon,
illetve személyesen a munkaadókat, előnyös munkaszerződést kössenek, megszerzett
munkahelyükön felmerült problémáikat sikeresen kezeljék, kollégáikkal megfelelően
kommunikáljanak, állásukat hosszú ideig megtartsák. Az elméleti ismertek átadása mellett, a
gyakorlati ismeretekkel párhuzamosan megismerkedhetnek a mindennapi életben használt
álláskeresési dokumentumok (önéletrajz, motivációs levél, munkaszerződés minták)
használatával, megfelelő alkalmazásával. A megvalósított szerepjátékok során (állásinterjú
felvétele-visszajátszása stb.) fejlődik önismeretük, kommunikációs és konfliktus-kezelő
képességük.
Ttémák:A mai magyar munkaerőpiac megismerése, a célállás meghatározása, tervkészítés, az
állásinformációk forrásai, önéletrajzírás, álláshirdetések elemzése megadott szempontrendszer
alapján, telefonon és személyesen történő kapcsolatfelvétel a potenciális munkáltatóval,
béralku, munkaszerződés megkötése, beilleszkedés a munkahelyre, együttműködés és
konfliktus a munkahelyen
2.)
Kortárs mediációs képzés (30 óra)
A programba bevont fiatalok (összesen 72 fő) részt vesz a Munkaorientációs képzésen
2012. április - 2012. június között 18-18, majd 2012. szeptember és 2012. november között
ismételten 18-18 fiatalkorú lány és fiú került bevonásra a Rákospalotai Javítóintézetben és a
Budapesti Javítóintézetben a Kortárs Mediációs Képzésbe, mely 30 órában nyújtott
ismereteket.
A kortárs mediációs program az egyre elharapódzó konfliktusok, agresszív megnyilvánulások
kezelésére és megelőzésére irányul. A fiatalok által mediált konfliktusok alkalmasak arra, hogy
a javítóintézetekben, az iskolákban csökkentsék a durva megnyilvánulásokat, növeljék a
felelősségérzetet, és modellül szolgáljanak a konfliktusok agressziómentes megoldására. A
módszer segít a különböző érdekek felszínre hozásában, a másik fél szempontjainak
megértésében. A képzés célja, hogy a fiatalok fiatalkorban sajátítsák el azt a megközelítést,
hogy
akaratukat
ne
a
másik
legyőzésén
keresztül
érvényesítsék.
Az alternatív vitarendezési eszközökből, a mediációnak, mint egyik eszköznek a kipróbálása,

különös jelentőséggel bír a javítóintézeti neveltekkel körében, figyelemmel arra, hogy alkalmuk
van megismerkedni a helyreállító igazságszolgáltatás elemeivel.
3.)
Élménypedagógiai foglalkozások - javítóintézeti nevelésre utaltak számára (40 óra)
2012. szeptember és 2012. december között a Rákospalotai Javítóintézetben elhelyezett
fiatalkorú javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú lányok számára élménypedagógiai
foglalkozásokat szerveztünk, melyet élménypedagógiában jártas szakértő javítóintézeti
nevelőkkel együttesen valóst meg.
Az élménypedagógia módszere nagymértékben épít a külső környezetre, így ez az előzetes
letartóztatásban lévők esetében csak korlátozottan használható. A módszerek gazdagítása
érdekében a projekt keretén belül megvalósításra kerül egy a javítóintézeti neveltek számára,
így a Rákospalotai Javítói intézetben megvalósítandó élménypedagógiai program.
Az élménypedagógia legmarkánsabb hatótényezője a tapasztalati tanulás. Lényege, hogy a
fiatalkorút az állandóan változó társadalmi körülményekre csak úgy lehet felkészíteni, ha a
problémamegoldás képességét sajátítja el. Nem kész ismereteket nyújtunk ebben a formában,
hanem az ismereteket a fiatal maga szerzi meg.
A konstruktív pedagógiai szemléletre épülő foglalkozások kihasználva a kamasz, fiatal felnőtt
életkori sajátosságait, a csoportos élmény-, izgalom-, kalandkeresés szükségletére alapozzák a
beavatkozást. A fiatal a program során jól érzi magát, különös helyzeteket él át, észrevétlenül
sajátít el egy sor készséget, képességet, amelyek a felelősségvállalás, a biztonságkeresés
szempontjából nélkülözhetetlenek, például együttműködés, kölcsönös megértés, elfogadás,
csoportnormák, értékrend, kölcsönös felelősségvállalás, segítségnyújtás, illetve önismeret,
önbizalom fejlesztés a szociális tükrön keresztül, amit a csoporttársak nyújtanak a program
során. A módszer célja, hogy az egyén képessé váljon saját erőforrásainak aktivizálására,
felhasználására, döntések meghozatalára, a megfelelő és realisztikus pálya megtalálására.
Az intézményekben élő fiatalok sajátosságainak – negatív énkép, problémahelyzetekben a
külső kontrollos megoldási módok preferanciája, sokszor differenciálatlan, rosszul alkalmazott
társas kapcsolati készségek – figyelembevételével kell a képzés felépíteni.
4.)
Csoportos
szabadidős-kreatív
programok
megvalósítása
(szakkörök)
Mindkét javítóintézetben 2012. júniustól heti rendszerességgel szabadidős-kreatív programok
(szakkörök) megvalósítása kezdődött meg.
A
Budapesti
Javítóintézet
Bábjáték
Képzőművészeti
Tánc-és
Mozgás
A
Rákospalotai
Javítóintézet
Bőrtárgy-készítő,
bőrdíszműves
szakkör
Művészetterápiás
Népi-mesterségek szakkör

szakköri

szakköri
–
Fazekas

programjai:
szakkör
szakkör
szakkör
programjai:
szakkör
szakkör

A szakköri tevékenységekben a programban már részt vett, potenciálisan bevonásra kerülő,
illetve a programban közvetlenül nem részt vevő fiatalkorúak is részt vehetnek.

A
szabadidős
program
jelentősége:
A javítóintézetbe került fiatalok befogadás előtti életét nagymértékben jellemzi a
strukturálatlanság. Ennek oka egyrészt az, hogy általában kimaradnak a más fiatalokat
hagyományosan jellemző mindennapi tevékenységekből (iskola, munka), ugyanez jellemzi
legtöbb esetben a szülőket is a családban előforduló nagyarányú munkanélküliség miatt. Az
alapvető feladatok hiánya mellett jellemző ezekre a fiatalokra, az hogy szabadidős
tevékenységük is általában egyenlő a strukturálatlan idő eltöltésével, mindent ami nem kötelező
tevékenységhez kötődik, kvázi program nélküli szabadidőként élik meg. A hagyományos
szabadidős tevékenységek, mint pl. a sport, művészeti tevékenységek, kulturálódás, közös
programok nem jelennek meg éltükben. A strukturálatlan szabadidő eltöltés is gyakran okai
között szerepel a bűnelkövetésnek. Emiatt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a projekt alatt
támogathatóak legyenek azok a tevékenységek, amelyek egyrészt az „időtlenség" érzését,
hasznos, számukra szerethető, sikerélményeket hozó programokkal váltják. Másrészt ezek a
programok közösségi élményhez juttatják a fiatalokat, és a kognitív tanulási programok mellett
a
projektben
megszerezhető
tapasztalatokat
elmélyíthetik.
A tárgykészítési akciók nemcsak a birtoklási lehetőség miatt sikeresek (amit a növendék
elkészít, az az övé), hanem lehetőség nyílik arra, hogy ízlésüket, szín- és formaérzéküket,
kézügyességüket, fantáziájukat fejleszteni lehessen. A manuális tevékenység mindig
megnyugtató hatású, tehát terápiás jellege miatt is fontos.

