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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

számú előterjesztés 

a Leonardo Projekt 2011. novemberi ellenőrzéséről, a következő félév feladatairól, 
valamint a 2012-2013-as év pályázati lehetőségéről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Leonardo Projekt keretében szeptember óta kerületünkben tartózkodó angol asszisztenseket, 
valamint a projekt jelenlegi állását ellenőrizte Judith Heywood igazgató és Julia Weston a 
Wolverhamptoni Felnőttképző IntézettőL 

A látogatás során bemutató órákon vettek részt, majd az órát követően személyes megbeszélést 
tartottak az asszisztensekkeL Véleményük szerint Önkormányzatunk maximálisan megtesz mindent 
a sikeres együttműködés érdekében. Mind az iskola igazgatói, mind az angoltanárok, valamint az 
egész tantestület hozzáállása, részvétele a köz!)s munkában példaértékű. Az asszisztensekkel való 
megbeszélésük is ezt támasztotta alá. 
Az első félévben itt tartózkodó asszisztensek 2012. január 29-én utaznak el, és a következő csoport 
2012. február 2-án érkezik. A második csoport az iskolai munkát február 6-án kezdi meg. 

Judith Heywood és munkatársa véleménye az ellenőrzésről igen pozitív volt, és ezúton is köszönik 
az Önkormányzat és az összes résztvevő munkáját, támogatását. 

A látogatás során munkamegbeszélést tartottunk, melyen vázolták a 2012-2013-as évre vonatkozó 
elképzeléseket Lehetőség van újabb pályázat benyújtására, de csak akkor, ha a meglévő 
együttműködést ki tudjuk szélesíteni. A pályázat benyújtásához több lehetőséget meg kell jelölniük, 
melyek mentén az együttműködés bővíthető. A megjelölt lehetőségek közül a pályáztató választja ki 
azt, amellyel a pályázat benyújtható. Az egyeztetés során a következő területek megjelölésében 
állapodtunk meg: 

l. egészséges életmód, melynek a sport is része lehet, 
2. kulturális kapcsolatok, mely több szálon is működhet, pl. zene, tánc, képzőművészet, 
3. hátrányos, vagy roma származásúak felzárkóztatása. 

Ezek részletesen: 
l. Az egészséges életmód alakítása ternatikába illeszkedik kerületünk kiemelkedő sportélete. A 

megbeszélés során vázoltuk, hogy Kőbányán milyen sportágak vannak jelen, illetve a 
sportélet változatosságát is bemutattuk a delegációnak. 

2. Igen széles területet ölelnek át a kulturális kapcsolatok, erről is tájékoztattuk a jelenlévőket 
Itt megemlítettük a Tutta Forzát, a Kroó György Zeneiskolát, Póka Egon iskoláját, a 
kiemelkedő néptánc csoportokat, a képzőművészeti élet széles tárházát. Igen kedvezően 
fogadták az ez évben először megrendezett nyári kézműves tábort, ahol a testvérvárosokból 
is érkeztek tehetséges gyermekek. A pályázat kulturális területen történő szélesítése ezen 
tábor megszervezésében is segíthet. 

3. A felzárkóztatási program Judith Heywood elmondása szerint prioritást élvez a 
pályáztatónáL A Wolverhamptoni Felnőttképző Intézet mármost is végez ilyen felzárkóztató 
tevékenységet a roma származásúak (általuk utazóknak hívott) körében. Ezeken a 
foglalkozásokon magatartásmintákat mutatnak be, segítenek a családi költségvetésben, 



gyermeknevelési tanácsadás, állampolgársági ismeretek, etikett szerepeinek a programban. 
A felzárkóztatás célja az, hogy az ezen családokban nevelkedő gyerekek profitáljanak 
szüleik előrelépésébőL A program feltétlenül igényli az iskolák jelenlétét, szerepvállalását. 

A látogatás során a partner arról is tájékoztatott, hogy a költségek csökkentése is igen fontos az új 
pályázat benyújtásához. V él eménye szerint az angol asszisztensek által jelenleg használt lakások -
bár véleménye szerint nagyon magas színvonalúak, mindennel felszereltek - igen nagy részét teszik 
ki a felmerülő költségeknek Ha ezt a költséget tudjuk csökkenteni, akkor az itt felszabaduló összeg 
átfordítható a pályázat kiszélesítésére. A lakhatási költség csökkentésére konkrét javaslattal élt: az 
asszisztenseket családoknál kellene elhelyezni. A befogadó család gyermekei részére folyamatos 
angol nyelvóra lenne az asszisztens ott tartózkodása, az asszisztensek részére viszont a magyar 
anyanyelvű családoknál történő elhelyezéssei a magyar nyelvóra költségei hagyhatók el. A 
magánlakásokban történő elhelyezés egy új abb pályázat elbírálásánál pozitív elemként jelentkezik. 

Amennyiben újabb pályázat benyújtására kerül sor, akkor abban is törekedni fognak arra, hogy a 
költségek a minimálisra legyenek leszorítva: a látogatások ideje legyen rövid, ún. villámlátogatás, 
melynek célja valóban a tapasztalatcsere. Nagyobb csoport utazásánál a szállást a helyi iskolában is 
meg lehet oldani, és a látogatás idejét itt is csak a szükségesre redukálni. A delegáció a megbeszélés 
alapján kidolgozza az új pályázat lehetséges változatait, és a tematika kiválasztását követően erről 
értesítik Önkormányzatunkat Ez várhatóan december végén, következő év januárjában lesz. A 
következő pályázat tematikáját megismerve döntenünk kell majd arról, részt kívánunk-e venni a 
következő etapban, így a tájékoztató megérkezését követően erről előterjesztés készül a képviselő
testület részére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy jelen tájékoztatást tekintsék gondolat-indítónak, így a 
konkrét javaslat beérkezte után talán könnyebb lesz a döntés arra vonatkozóan, hogy részt 
kívánunk-e venni a továbbiakban is Wolwerhamptonnal együtt egy közös projektben! 

Összességében elmondható, hogy az ellenőrző látogatás mindkét fél részéről sikeres volt. A most 
folyamatban lévő projekt menetével, az asszisztensek ellátásával, munkájával maximálisan meg 
voltak elégedve, ezentúl a következő pályázat lehetséges változatait is megismerhettük 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Leonardo Projekt 2011. 
novemberi ellenőrzéséről, a következő félév feladatairól, valamint a 2012-2013-as év pályázati 
lehetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2011. december 7. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 


