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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher (1151 Budapest, Éne
kes u. 10./B.) igazgatója, Zsigó Jenő támogatási kérelemmel fordult Önkor
mányzatunkhoz a mellékelt levél alapján. 

Ebben az évben a Főváros 10.000.000 Ft felhasználását tervezte be a fő
zőkonyha végleges kialakítására az EU-s normáknak megfelelő színvonalon. A 
tervezés és a kivitelezői árajánlatok beszerzésekor kiderült, hogy a rendelkezé
sükre álló 10.000.000 Ft nem nyújt részükre elégséges fedezetet a főzőkonyha 
kiépítéséhez és a konyhatechnológiai eszközök beszerzéséhez. A főzőkonyha 
kialakítását 2009. december 15-éig tervezik befejezni, melynek megvalósulása 
érdekében bruttó 4.000.000,-Ft összegben támogatást kér a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzattól. 

Kőbányával évek óta szoros szakmai kapcsolatot ápolnak a Kőbánya Roma 
Gyermekeiért Alapítvány nyári táboroztatási programjain keresztül. Továbbra is 
fontosnak tartják a hátrányos helyzetű gyermekek, valamint idős, beteg, szociá
lis alapon rászoruló emberek hagyományteremtő nyári táboroztatásának és üdü
lésének biztosítását. Szerződésben szeretnék rögzíteni, hogy a 2010-201 l-es 
években évente vállalják a kőbányai hátrányos helyzetű gyermekek, valamint 
idős, beteg szociális alapon rászoruló emberek 60-70 fő fonyódi üdülésének biz
tosítását. A nyári táborokon kívül -tekintettel az egész éves nyitva tartásra -
családi, közéleti, vagy más tábor és üdülési kezdeményezésekre is lehetőség 
van. 

Az előterjesztést a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság és a Gazdálko
dási és Költségvetési Bizottság megtárgyalja, döntésüket az elnökök a Képvise
lő-testület ülésén ismertetik. 
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H A T A R O Z A T I J A V A S L A T : 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher" (1151 Budapest, Énekes u. 
10/B.) kérelmére a főzőkonyha kiépítése befejezésének költségeihez bruttó 
4.000.000,-Ft összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a Buda
pest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete működési 
célú általános tartalékkerete terhére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hajdú Péter főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

B u d a p e s t , 2009. november 6. 

polgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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A Cigány Ház Fonyódi Üdülője az első beruházás után 2006 nyarán kapta meg az ideiglenes 
működési engedélyt, mint Gyermeküdülő Képzési és Szabadidőközpont. Az Üdülő téliesített 
egész évben működtethető 80 férőhelyes, magas komfortfokozatú kialakítással jó 
körülményeket biztosít a táboroztatáshoz és a képzéshez. 
Forráshiány miatt többek között elmaradt a tervezett főzőkonyha kialakítása, ezért vásárolt 
élelmezéssel tudjuk csak megoldani a táborozók meleg étkeztetését. A szállított meleg étel 
minősége számtalan alkalommal bizonyult kifogásolhatónak, mely körülmény 60-80 fős 
gyerektáborokban elég nagy rizikófaktort jelent. 

Ez évben a főváros 10.000.000. Ft felhasználását tervezte be a főzőkonyha végleges 
kialakítására a szigorú Eu-s normáknak megfelelő színvonalon. 
Már a tervezés, de végső soron a kivitelezői árajánlatok beszerzésekor kiderült, hogy a 
rendelkezésre álló 10.000.000 Ft. Nem nyújt elégséges fedezetet a főzőkonyha 
kiépítéséhez, a konyhatechnológiai eszközök beszerzéséhez. 

A konyhatechnológia megtervezéséhez profi szakemberek segítségét kértük, kiemelve a 
jelenlegi ismeretek szerinti egészséges táplálkozás és főzéstechnológia fontosságát, 
valamint az egyszeri eszközbeszerzés során vásárolt berendezések magas technológia 
színvonalát, az energiatakarékosságot és a tartós üzembiztonságot. 
Mellékelem a konyhatechnológiai szakértői leírást, valamint a vállalkozói, kivitelezői 
árajánlatot, amelyből pontosan látható, hogy mely eszközök beszerzésére nem nyújt 
fedezetet a rendelkezésre álló 10.000.000. Ft. 

mailto:ciganyhaz@ciganyHaz.hu


Célunk december 15-ig befejezni a főzőkonyha kialakítását, megszerezni a szükséges 
hatósági engedélyeket. Folyamatosan egyeztetjük, a terveket a hatóságokkal. 
Ennek során nyilvánvalóvá vált, hogy az engedélyeket a konyhatechnológiai szakértői 
leírásban foglaltak teljes megvalósítása esetén kapjuk meg. 
A teljes hűtőkapacitás biztosítása szükséges például a kötelező szabványok és előírások 
szerint a többi - részletesen felsorolt- eszközzel együtt. Nettó áron 3.250.000. Ft, bruttó 
összegben 4.000.000. Ft. támogatásért fordulunk a X kerületi önkormányzathoz. 

Az Üdülő egész éves működés esetén 2000-2500 főt tud fogadni és magas szintű 
szolgáltatásokban részesíteni. A főzőkonyha beüzemelése ennyi fő ellátását biztosítja 
garantált és ellenőrzött normák szerint. Mindez minőségi változást jelent az étkeztetés 
területén, amely nélkül már elképzelhetetlen egy nagykapacitású üdülő működtetése. 

Fontos szempont az ellátás területén a gazdaságosság, és az egyre emelkedő vásárolt 
élelmezési árak mellett a saját konyha működtetése egyértelműen gazdaságosabb és 
biztonságosabb. 
Összességében viszonylag alacsony ráfordítással rendkívül jelentős minőségi javulást érünk 

el a főzőkonyha üzembehelyezésével, támogatásuknak köszönhetően. 
A főváros biztosítja az üdülői személyzet bérét és az üdülő működtetéséhez szükséges 
költségeket, így minden adott ahhoz, hogy hosszútávon is a fonyódi üdülő, képzési és 
szabadidő központ Budapest roma lakossága életében hallatlanul fontos szerepét és 
feladatát betöltse a gyermeküdültetés, a felnőttképzés, a művészeti és hagyományőrző 
táborok, konferenciaközpont és számtalan más területen. 

A kerülettel évek óta szoros szakmai kapcsolatot ápolunk a gyermektáboroztatás területén 
köszönhetően Szendrei Olga áldozatos munkájának. Fontosnak látjuk a hátrányos helyzetű 
gyerekek hagyományteremtő nyári táboroztatásainak a biztosítását, melyhez Fonyód igazán 
kitűnő feltételeket tud biztosítani. 
Úgy gondolom, hogy szerződésben rögzíthetnénk 2010-2011-es években a Szendrei Olga 
által szervezett táborok - 60-70 fős - fonyódi befogadását. 
Tekintettel az egész éves nyitva tartásra a nyári vakáción kívüli táborkezdeményezésekre is 
nyitottak vagyunk például családi, közéleti, vagy más tábori koncepciók esetén is. 
A főváros 1987-ben a Fővárosi Cigány Ház megalapításakor kerületek fölötti feladatokat és 
célokat tűzött maga elé az intézmény létrehozásával. 
Az eltelt 22 év alatt megközelítően 25.000-en vettek részt táborainkban és az általunk 
működtetett táborhelyeken-, Balatonszemesen, Visegrádon és 2006-tól Fonyódon. 
Több ezer továbbtanuló roma fiatalt részesítettünk ösztöndíjban. Ebben a tanévben közel 

600 tanulót, köztük sok X. Kerületi lakost is. 
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Kiegészítő oktatási jellegű tevékenységünk több mint két évtizede hat pozitívan a roma 
fiatalok életére és jövőjére. A fonyódi konyhatechnológiai eszközbeszerzés ebben a 
folyamatban egy olyan környezeti nélkülözhetetlen körülmény, amely 2010. januártól 
kezdődően évente 2000-2500 roma fiatal együtt töltött idejére minőségi kihatással jár az 
étkezés színvonalának emelésén keresztül és mindez rendkívül kedvezően segíti és 
támogatja a táborokban folyó közösségi tevékenységeket és pedagógiai munkát. 

Budapest, 2009. november 5. Tisztelettel: 

Igazgató 
Fővárosi önkormányzat 

Cigány Ház-Romano Kher 



AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG RÉSZLETES LEBONTÁSA 

MEGNEVEZÉS TÍPUS NETTÓ ÁR ÁFA BRUTTÓ ÁR DARABSZÁM ÖSSZESEN 

1. POLCOK AR-3LSF59-18 91 000 22 750 113 750 6 682 500 

2. FAGYASZTÓ MON-KICNX40 275 630 68 907 344 537 3 1033 611 

3. HŰTŐSZEKRÉNY 1. MON-KICPVX40 261 870 65 467 327 337 " 3 982 011 

4. HŰTŐSZEKRÉNY II. TTK PRX 14L (rm) 197 160 49 290 246 450 3 739 350 

5. FRITŐZ SAMMIC F-8 78 685 19 671 98 356 1 98 356 

6. BURGONYAKOPTATÓ SAMMIC M-5 244 400 61 100 305 500 1 305 500. 

7. MÉRLEG MINEAPOLIS INOX 42 000 10 500 52 500 1 52 500 

8. MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ SAMMIC HM-902 68 300 17 075 85 375 2 170 750 

Összesen 1 259 045 314 760 1 573 805 , 4 064 578 
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I. BEVEZETÉS 
1. Jogszabályi környezet 

A működést meghatározó legfontosabb jogszabályok 
1990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról, 
1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról, 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 
1993.évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, 
2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 
2004 évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 
Európai Szociális Charta, Európai Roma Stratégia Az Európai Parlament állásfoglalása 2008. 01.31. 

2. Fenntartói környezet 

Fenntartói elvárások, rendeletek és szabályzók, alapító okirat 
A 1231/1992. (IX. 24.) Főv. Kgy. számú határozatával kiadott és az 544/1998. (IV. 30.) és 545/1998. 
(IV.30.), a 22/1999. (I. 28.), a 27/1999. (I. 28.), a 33/2002. (I. 31), az 1875/2003. (X. 30.), a 879/2004. 
(IV. 29.), az 1249/2005. (V. 26.), a 170/2008. (II.28.) Főv. Kgy. számú és a 170/2008.(11.28.) Főv. Kgy. 
számú határozataival módosított Alapító Okirat 
7/1992.(111.26.) Főv. Közgy. Rendelet a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és működési 
Szabályzatáról, 173/2003.( X.28.)sz. korm. rendelet 

3. Társadalmi környezet 

Az intézményre és a célcsoportra ható társadalmi körülmények bemutatása 

A rendszerváltás utáni demokratikus rendszerben nem alakultak ki a cigányság számára kompetens, 
közösségépítő és érdekképviseleti struktúrák. 
A közösség kimaradt az önszerveződés lehetőségeiből, kikerült a munkaerőpiacról, a minőségi 
oktatásból, státuszait előítéletes környezet konzerválja. Összetett hátrányainak kezelése, 
kirekesztettségük megszüntetése, esélyegyenlőségük biztosítása, részvételük a fejlesztési 
programokban törvényszerűen hatékonytalan, mert a romákra vonatkozó megfelelő adatbázisok nélkül 
nem tervezhetőek és nem ellenőrizhetőek. (ÁSZ 2008..TÁRKI 2007.,Eötvös Int. 2008.) 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) helyzetértékelése 2007-ben megállapítja, hogy „a hazai 
cigány népesség foglalkoztatottsága, átlagos iskolázottsága, életszínvonala, lakhatási körülményei, 
egészségi állapota lényegesen rosszabb a társadalom egészénél. Az elmúlt évek romákra vonatkozó 
foglalkoztatási, oktatási, területi-települési adatai együttesen arra utalnak, hogy kialakulóban van egy 
olyan szegénységben élő réteg, mely minden szempontból tartósan kívül reked a társadalmon, és ezt 
a helyzetet gyermekei számára is nagy eséllyel átörökíti." Ezt a folyamatot a gazdasági válság 
törvényszerűen felerősíti. 

A rendszerváltáskor 75 %- os arányban foglalkoztatott népcsoport 75 %-a néhány év alatt tartósan 
kizuhant a foglalkozatásból és soha nem került oda vissza. A tömeges munkanélküliség tömeges 
lakhatási, a szegénység oktatási szegregációt eredményezett a roma fiatalok sorsát meghatározó 
munkaerő-piaci esélytelenség tartós konzerválását közoktatási eszközökkel is. 

„A romák jelentős része az ország gazdasági, infrastrukturális és foglalkoztatási hátrányokkal sújtott 
kistérségeiben él. Kitörési lehetőségeiket a nagyvárosokban, elsősorban Budapesten keresik és 
találják meg. Az elmúlt évtizedben a romák és a nem romák lakhatási elkülönülése drámai mértékben 
nőtt, és hasonlóvá vált a harminc évvel ezelőtti állapotokhoz. 
Az oktatás területén is nőtt a cigányok és nem cigányok közötti különbség. A roma tanulók döntő 
hányada jelenleg a szakképzésbe áramlik, leginkább a piacképtelen szakmákat adó osztályok és 
iskolák töltődnek fel velük, így egyszerre kerülnek szegregált körülmények közé és válnak „kapun 
belüli" lemorzsolódottakká." (Forrás: ÚMFT) 
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„A 15 és 74 év közötti cigány népesség alig negyede foglalkoztatott, 70 százalékuk segéd- vagy 
betanított munkás, 22 százalékuk szakmunkás." A cigány háztartások 82 százalékának jövedelme 
nem éri el a KSH által kiszámított létminimumot, amelyből a családok alapvető szükséglete csak 
részben biztosítható. A lakosság alsó jövedelmi tizedéhez tartozik a cigány háztartások 56 százaléka, 
e családok táplálkozása sem kielégítő. A 2003-ban felmért cigány lakások 6 százaléka telepen, 2 
százaléka a településtől távol, 42 százaléka a település szélén, 22 százaléka a településen, de 
kizárólag vagy túlnyomórészt cigány környezetben található. (Forrás: ÚMFT) 

Az ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK (A magyarországi cigányság helyzetének javítására és 
felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértékéről és hatékonyságáról Összegző, 
helyzetfeltáró tanulmány, 2008. május) szerint „Magyarországon 1994 óta semmiféle országos 
reprezentativitású rendszeres adatgyűjtés nem folyt a roma népesség helyzetéről. Az elmúlt tíz év 
egyetlen magyar kormányzata sem tartotta fontosnak, hogy rendszeres információk gyűjtésével 
bizonyosodjon meg a legnagyobb lélekszámú hazai kisebbség helyzetében bekövetkezett 
változásokról". 

A TÁRKI 2007-ben ex-ante átvilágította az ÚMFT operatív programjait és többek között megállapította: 
„ nem voltak alkalmasak arra, hogy a cigányság felemelkedését szolgáló intézkedéseket, a 
hozzájuk rendelt támogatásokat és az elvárt eredményeket rendszerbe foglalják. Ennek egyik 
legfontosabb szakmai oka továbbra is az, hogy ... a támogatások célba érésének méréséhez 
szükséges objektív indikátorokat adatfelvételei tilalmakra való hivatkozással, általában nem 
alkalmaznak." 

Budapest Főváros Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési 
terve (2008.) is rámutat arra, „hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó adatok 
hiányosak, az erre vonatkozó adatszolgáltatás nem kielégítő. Minden további intézkedés alapfeltétele 
a célcsoport pontos beazonosítása, ennek érdekében kiemelten fontos a fővárosi főjegyző, valamint a 
kerületi jegyzők ez irányú munkájának összehangolása." 

Hosszú ideig reménytelen attól a roma társadalomtól várni helyzete megváltoztatását, amelynek 
képviseletei determináltan kontraszelektáltak, felnőtt lakossága 75 %-ában munkanélküli, 82 %-ában 
általános iskolai végzettséggel bír. 

A Romano Kher elsődleges célcsoportjai között az ösztöndíjas roma fiatalok mikrokörnyezetét jelentő 
családi háttér munkaerő-piaci pozíciókkal jellemzően nem rendelkezik, vagy ezzel a veszéllyel 
determináltan fenyegetett. A feladatellátás oktatási dimenziói ezért az etnikai célzás mellett 
folyamatosan szociális aspektusokat is hordoznak. 

A demokratikus átmenet nehézségei miatt konzerválódott általános elégedetlenség kényszerűen 
elindította, a gazdasági válság következményei pedig kényszerűen fenntartják a társadalom 
szélsőséges tartalmakat is hordozó bűnbakképző mechanizmusait. A pénzügyi válság miatt is 
fokozódó elszegényedés mélyíti a helyi konfliktusokat, amelyek kezelésére nincs hatékony 
intézményrendszer és antidiszkriminációs kultúra. 

Különösen fontos ezért, hogy a Romano Kher esélyegyenlőségi, antidiszkriminációs és módszertani 
szolgáltatásai széles körben eljussanak és érvényesüljenek a fővárosi közigazgatás 
mechanizmusaiban és az intézmények 2009 évi szakmai programjaiban is. 

A Romano Kher számára, a fővárosi önkormányzat tanintézményeivel együttműködve jelentős újabb 
feladatokat teremt 2009-ben a módszertani és aktív közreműködés a tanulók iskolai megtartásában, 
továbbtanulási motivációik megerősítésében, etnikai identitásuk megerősítésében, mentális 
egészségük védelmében, szociális hátrányaik leküzdésében, kollektív generációs eredményeik 
elérésében és eseményeik megszervezésében. 

2009-ben is különösen fontos, hogy a Romano Kher mint önkormányzati fenntartású intézmény 
Budapest roma lakossága tekintetében a fővárosi önkormányzat közigazgatási rendszerében 
rendelkezik hatáskörrel és feladatokkal, mert tevékenységi körében a létével garantálja a roma 
közösség reprezentációját szakmai illetékességi területein. 
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II. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS 
1. Az intézmény közelmúltja 

Történeti áttekintés, intézményi hagyományok 

A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher (Romano Kher) fővárosi illetékességű 
intézmény, Budapest roma lakosságának egészét érintő hatáskörrel és feladatokkal. Jogelődjét, a 
Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központot, 1987-ben alapította a Fővárosi Tanács. Az új 
intézményt egy évre szóló „ideiglenes jelleggel" egy volt orvosi rendelő 42 hasznos nm-én a főváros 
peremkerületének rosszul megközelíthető részén helyezték el. A Romano Kher-re átnevezett központ 
ma is ideiglenes helyén működik, az alapító okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához 
elégtelen körülmények között. 

A fenntartó elhelyezési törekvéseit a VI, (Bajza u.) VIII, (Horánszki u,) IX (Bokréta u.) a kerületi 
képviselőtestületek rendre elutasították, ezért a főváros saját tulajdonú új ingatlan felépítése mellett 
döntött. A beruházás időpontját azonban folyamatosan elhalasztotta, majd a célra eredetileg 
elkülönített 1.5 milliárd forintot 1 milliárdra csökkentette és a beruházás nem kezdődött el. Az 
intézmény alapfeladatainak ellátására a székhely alkalmatlan, ezért a Szociális és Jogi Iroda, a 
művészeti programszolgáltatás, 2008-tól az ösztöndíjazás a Roma Parlament közismert, jól 
megközelíthető székházába zajlik zsúfolt, de infrastruktúrával ellátott körülmények között, intézményi 
forrásátadás nélkül térítésmentes szolgáltatásokkal. 

A Romano Kher alapfeladatai az eltelt 21 év alatt lényegét tekintve változatlanok maradtak. Az 
intézmény 20 évig fennálló szociális ágazati besorolását 2008-ban a főváros közgyűlése oktatásira 
változtatta. 

A Romano Kher alapfeladatának megfelelően 21 éve folyamatosan szervez hátrányos 
helyzetű cigány gyermekeknek és fiataloknak szabadidős és szakmai táborokat. 

Az intézmény a cigányügyi előadók közreműködésével elkészítette a cigány gyermekek 
táboroztatóinak etikai kódexét a táborszervezés szakmai kritériumrendszeréről. 2002-ig a 
balatonszemesi üdülőben, értékesítése után bérelt helyszíneken szervezett táborok szakmai 
programjaiban több mint húszezer cigány gyermek és fiatal szerzett közösségi élményeket. 

A gyermek és ifjúsági táborok mellett minden évben rendszeresek voltak a roma képzőművészeti 
alkotótáborok, az egyetemisták szakmai és közéleti táborai, a sport, zenei és tánctáborok, nyugdíjas 
táborok és a legkülönbözőbb cigány közösségi tematikus táborok is. 

A Romano Kher táborai komplex közösségi események, amelyek a közéleti és kulturális 
reprezentációt, az identitás újrafogalmazását és a támogató közösségi programokat egyszerre 
biztosítják. (PI.2006-OS táboroztatási adatok: tábori programokban részt vett 828 fő, táboroztatási 
napok száma: 131 nap, táborok száma és típusa: családi tábor: 2, gyermek tábor: 12, középiskolás 
tábor: 2, Felsőoktatásban tanulók tábora: 1, képzőművészeti Alkotó tábor: 1) 

A szakmai feladatellátás színhelye a fonyódi üdülő, amelyet a balatonszemesi üdülő értékesítése után 
kibontakozott civil mozgalom hatására vehetett az intézmény használatba. Az épület átadáskor 
használhatatlan volt, évek óta állt üresen. 

A fonyódi képzési és szabadidő központ első lépcsős -a képzést, táboroztatást, szállást, ellátást jó 
színvonalon biztosító- beruházását 2006. nyarán befejeztük, az épület júliusi8-án megkapta az 
ideiglenes használatbavételi engedélyt. A tervezett fejlesztéseken túl forrásbővülés nélkül önálló 
beruházásban komoly hozzáadott értéket teremtettünk azzal, hogy részlegesen beépítettük közösségi 
funkciók későbbi befogadására a tetőteret.(+ 450.m2) 

Az üdülő berendezéséhez és a működéséhez 2006. óta egyetlen évben sem kapott fővárosi 
finanszírozást. 2008. végén, - érzékelhetően az ágazati átsorolásnak köszönhetően - pótlólagos 
támogatással finanszírozta az ügyosztály az üdülő IV. negyedévi működését. A Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium kétszeri támogatásából berendezett üdülő egész évben üzemképes, készen 
évi több ezer olyan cigány gyermek és fiatal befogadására, akiket senki nem akar, vagy anyagi forrás 
hiányában nem tud elvinni a korosztályuk számára szervezett legkülönbözőbb táborokba, továbbá 
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mind azok számára akiknek kisebbségi kultúrájuk, hagyományaik és élményszerű 
összetartozástudatuk megéléséhez szükségük és igényük van színvonalas, kulturált, a fejlődésüket, 
műveltségüket térítés nélkül biztosító körülményekre és szolgáltatásokra. 

Intézményi alapfeladat cigány fiatalok ösztöndíjazása és tehetséggondozása. 

A folyamat kereteit az ösztöndíjszabályzat rögzíti. Az első évben 43 középiskolás fiatal vett részt a 
programban, a létszám, kiegészülve a roma főiskolásokkal és egyetemistákkal, húsz év alatt 
megtízszereződött, 2008-ban 420 fiatal részesült ösztöndíjban. Az ösztöndíjazás többször veszélybe 
került az elmúlt években, de az intézményi menedzsment határozott és következetes szakmai érveivel 
a rendszert megtartotta. 

Az ösztöndíjazás alapja a származás és a szociális helyzet, célja a tanulmányi sikeresség motiválása. 
A roma fiatalok ösztöndíjazása nem csupán anyagi segítség, hanem segítő mechanizmus, amely a 
tanulmányok sikeres előmozdítását tehetséggondozással, közösségépítő programokkal, a Szociális és 
Jogi iroda kiegészítő szolgáltatásaival párosítja. 

Az ösztöndíjasok között a cigány kulturális reprezentáció szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
művészeti ösztöndíjak számtalan nemzetközi hírű cigány művész tanulmányait támogatták és 
támogatják. 

Számukra és közreműködésükkel szervezzük 17. éve hagyományosan a Cigány Ösztöndíjasok 
Összművészeti Gáláját, az utóbbi években rendszeresen a Thália Színházban. Művészeti értéke 
mellett a gála kollektív élmény, az egyén és a kollektíva teljesítménye, a tehetség és a szorgalom 
sikere felett érzett közös öröm. Olyanfajta újratanult kollektív élménye ez a fiatal roma nemzedéknek, 
mint amely már megszületett az Orczy-kerti május elsejei Romajális és az augusztus 20-i Roma 
Fesztiválok ünnepein, generációs találkozóhelyein is, ahol 15-20 ezren élték át a cigány művészekkel 
együtt a találkozás, az együttlét és a művészet közös élményeit. 

A közösségi programok között ma már hagyományos a Szigeten állított roma sátor, amely értékes 
információs és érzelmi tér cigány ösztöndíjasaink és a szigetjárók nemzetközi fiatal serege között. 

Az utóbbi években előfizetjük a havonta megjelenő Amaro Drom c. roma lapot az ösztöndíjasoknak, 
akik a lapból -vagy más forrásból- választott cikkek alapján maguk is készítenek önálló írásokat. Sok 
esetben szólnak az írások erős identitásról, és hátrányos megkülönböztetésükből fakadó indulataikat 
is papírra vetik. A kezdeményezés pozitív visszhangra talált, önkifejezési eszközzé vált, számos jól 
megfogalmazott, érdekes gondolatokkal megtűzdelt írást juttatnak el hozzánk. Tervezzük a legjobb 
írások megjelentetését az Amaro Dromban és évkönyv kordokumentumként elektronikus formában is. 

Az ösztöndíjasok számának növekedése miatt néhány évig bérelt helyszínen önálló 
Ösztöndíjközpontot működtettünk. A „saját hely" megsokszorozta az intézmény kapacitását, a központ 
közösségi térré, találkozóhellyé vált, olyan generációs színtérré, amely a kulturális autonómia 
intézményrendszerének hiánya miatt a közösségi aktivitásokból kiszorított roma fiatalok számára 
biztosított motiváló környezetet. 
Az ösztöndíjazáshoz és a közösségi szolgáltatásokhoz jelenleg a Roma Parlament biztosít 
térítésmentesen székházában környezetet és infrastruktúrát. 

Az elmúlt 20 évben több mint tízezer fiatal tanulmányát támogatta a Romano Kher ösztöndíjjakkal. Az 
ösztöndíjazásra jogosultak száma azonban folyamatosan nő, de a jelenségre a fővárosi forráselosztás 
nem reagál, ezért folyamatosan nő a forráshiány miatt elutasított jogosult kérelmezők száma is. 

A Romano Kher alapfeladatai között a cigány kulturális identitás reprezentációját cigány művészeti 
rendezvények szervezése, művelődési közösségek szakmai módszertani segítése, művészeti és 
közösségi kiadványok a néprajzi gyűjtőmunka, szolgálják. 

A Romano Kher cigány művészeti programjai lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a főváros 
nagyközönsége, romák és nem romák színvonalas körülmények között találkozhassanak a cigányság 
kortárs művészeivel. Az erősödő PR munkának köszönhetően már a szélesebb befogadói réteg elől 
sem maradtak "rejtve" ezek a gondosan megtervezett, érdekes és értékes események, amelyeken 
számtalan fővárosi roma alkotót és alkotást mutat be a művészetek legkülönbözőbb ágaiból. 
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A Romano Kher együttműködő partnereivel már nem csupán önmagát reprezentálja, hanem 
nyitottságával és kulturális keveredésével a máshoz nem hasonlítható budapesti „kultúrarcot" 
tevékenyen alakítja és színesíti. A művészeti programoknak nagyrészt a Magyarországi Roma 
Parlament (1084 Budapest, Tavaszmező u. 6.) ad otthont, de az előzetesen eltervezett művészeti 
programok, kulturális események csak részben valósulhattak meg az intézményt sújtó korábbi fővárosi 
financiális problémák miatt. 

A művészeti programok a kultúra valamennyi ágát felölelik. A Világjáró Roma Művészek sorozat, a 
SARASATE Komolyzenei Koncert sorozat, a Kortárs Roma Zeneszerzők sorozat, Oláh Kálmán 
jazztörténeti sorozata, a Pesti RomAroma sorozat, az Ando Drom Zeneház folklórsorozata, a havi 
tematikus képzőművészeti kiállítás cigány művészettel színesíti Budapest művészeti szubkultúráját. 
Közöttük kiemelkedő jelentőségűek a szerzői estek. (Kathy Horváth Lajos Alfától Omegáig, Roma 
Holocaust Oratórium, Jónás Rezső, ifj. Szakcsi Lakatos Béla...) 

A Romano Kher programjainak másik része fővárosi szintű és léptékű. 

A szabadtéri ROMAJÁLIS az augusztus 20-i Roma Fesztivál, a Budapest Cigány Fesztivál, a 
Szigeten felállított Roma Sátor, a Művészetek Völgye roma programjain tömegek találkoztak 
művészeinkkel. 

Az intézmény művészeti programjait folyamatosan archiválja, s azokból kortárs művészeti -zenei, 
színházi, irodalmi saját kiadványokat jelentet meg. Közreműködésünkkel jelent meg Salute to Oscar 
címmel Balogh Csibe Jenő jazz cd-je, a Le sapieski giji című kortárs cigány folklórgyűjtés, Orgon 
Albert Wings című cd jazz átiratokkal és saját szerzeményekkel, ifj. Horváth Béla hegedűművész 
klasszikus és cigány zenei dupla albuma, Jónás Tamás Bánom, hogy a szolgád voltam című novellás 
kötete, Balogh Attila Humorom című verseskötete. 

Saját kiadvány - többek között- Bari Károly gyűjtéseit tartalmazó magyar és cigány nyelvű A tizenkét 
királyfi, c. mesegyűjtemény, a Bari Károly szerkesztette Madarak Aranyhegedűn, és az Álomtanya c. 
kötetek, a József főherceg cigány nyelvű levelezéseit tartalmazó kötet magyar és angol fordítással, 
archaikus CD melléklettel. A Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből, és a 
Társadalom peremén című fotóalbumok a Néprajzi Múzeummal közös kiadványaink. Az ember csak a 
maga sorsárul tud beszélni című kiadványunk néprajzi kötet, az Árgyélus Kis Miklós című 
mesekiadványunk cigány-magyar nyelvű. Az O corro rom taj o borzo című könyv kortárs - vend 
nyelvjárást is tartalmazó - cigány nyelvű mesegyűjtés cd melléklettel, az Első száz szavam cigányul, 
Roma találóskérések angol, magyar és cigány nyelvű, a képzőművészeti közgyűjteményünket 
reprezentáló Roma Képzőművészeti Album I. CD-ROM kiadás. 

Kiadásához támogatókra vár az a nemzetközi együttműködésben készült Európai Cigány Szótár, 
amely a magyar nyelv mellett az európai nagy nyelveket, a szomszédos országok nyelveit, az albánt 
és a görögöt, valamint az összes hazai beszélt cigány dialektust tartalmazza. Közülük néhányat a 
szótárkészítés során gyűjtöttek fel először Magyarországon. 

2006 tavaszán jelent meg Kisebbségek kisebbsége címmel az a tanulmánykötet, amely a többség 
szerepét vizsgálta a cigányság helyzetének alakulásában. Az MTA intézetek kutatói, a Magyarországi 
Roma Parlament és a Cigány Ház kutatási eredményeit tartalmazó tanulmánykötet több 
társadalomtudományi karon felsőoktatási tananyaggá vált. 

A Romano Kher húsz éve tekinti küldetésének a roma képzőművészeti alkotások befogadását. 
Roma Képzőművészeti Közgyűjteménye Európában a legjelentősebb, amelyben a cigány 

kulturális autonómia nélkülözhetetlen elemeként megközelítőleg száz roma képzőművész 
közel kétezer alkotása prezentálja a kortárs cigány képzőművészetet. 

Állandó kiállítóhely hiányában az alkotások nemzetközi és hazai alkalmi kortárs művészeti eseményen 
szerepelnek folyamatosan sikerrel. 

A Magyarországi Roma Parlament Balázs János Galériája állandó kiállítóhely. A rendszeressé vált 
tárlatok valódi, jelentőségét az mutatja hogy a Romano Kher a művészet eszközeivel mediátorként 
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továbbítja a roma kisebbség legfontosabb mondanivalóit, az értékképzésen túl tükrözi a kor társadalmi 
és szellemi légkörét. 
Képzőművészeti kiállításokat rendeztünk többek között a főváros Metró aluljáróiban és az utcákon, 
tereken található óriásplakátokon. 

A Magyarországi Roma Parlament, a Romano Kher és az Amaro Drom roma lap 2000-ben hozta létre 
Harlem Group néven azt az együttműködési rendszert, amelyben civil szervezetek, intézmények és 
önkormányzatok és 2002-2006 között a Fővárosi Cigány Önkormányzat humán és 
forráskapacitásaikat egyesítve tették hatékonnyá a civil roma programok megvalósítását. Az 
együttműködéssel megteremtett korszerű és modern cigány szakpolitika nyilvánosságát a C-TV, a 
RÁDIÓ C és az Amaro Drom biztosította, elérhető és követendő mintát nyújtva a roma 
közösségeknek. 

A Romano Kher alapfeladata az ügyfelek számára jogsegélyszolgálat működtetése. 

A szolgáltatást nyújtó Szociális és Jogi Irodát az ügyfelezés számára lehetetlen körülmények miatt az 
intézmény székházából 2002-től a Magyarországi Roma Parlament a Tavaszmező úti székházába 
fogadta be. A Magyarországi Roma Parlamenttel kötött együttműködési megállapodás alapján a 
szociális feladatellátás és a jogsegélyszolgálat ismertté vált, az irodák jól megközelíthetőek, az 
infrastrukturális körülmények megfelelőek bár zsúfoltak. A létrejött együttműködési szerződésnek 
köszönhetően a Cigány Ház ügyfeleinek száma és a szolgáltatás minősége megsokszorozódott. 

A Szociális és Jogi Iroda programjainak és szolgáltatásainak célcsoportja a roma közösség, a 
diszkriminációval sújtott legnépesebb hazai népcsoport. Eljárásai alapvetően a diszkrimináció 
megszüntetését célozták. Eljárásokat indít diszkriminációs ügyekben, támogató, komplex 
szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleinek. Az esetkezelések mellett közösségi konfliktusmegelőző 
programsorozataival tudatosítja, hogy a sokféleség előny és feltétele a dinamikus 
társadalomfejlődésnek. Ráirányítja a figyelmet (Roma Akadémia, Kisebbségek kisebbsége című 
tanulmánykötet) az esélyegyenlőség és az összetartó társadalom előmozdítására irányuló hazai és 
közösségi jogszabályokra, hogy ismertek legyenek és hassanak a társadalmi élet minden területén. 
Érvényesüljenek a kommunikációban, az emberi közösségek, intézmények együttműködésében, 
rávilágítva: a megkülönböztetés mindenkinek károkat okoz. A fiatal generáció számára egyértelművé 
kell válnia, hogy a megkülönböztetéstől való tartózkodás jogi, erkölcsi, morális kötelesség, amiből jól 
tudjuk csak a jogi követelhető meg, a másik kettő a társadalmi közállapotoktól függ inkább. 

Az Iroda legfontosabb célja a cigányságot diszkrimináló szellemi, kulturális és politikai örökség 
átörökítési folyamatának megszakítása. 

A Szociális és Jogi Iroda tapasztalatai a diszkriminációs technikákról és a jogalkotásban is gyakran 
fellelhető szegregációs mechanizmusok működéséről, amelyek a diszkrimináció státuszait, napi 
társadalmi gyakorlatát fenntartják és megerősítik, beépültek a képzési programokba, a Roma 
Akadémia és a Roma Érzékenyítő Tréningek tartalmi és módszertani tervezési folyamatába egyaránt. 

Az Iroda a konkrét esetkezeléseken túl szakmai állásfoglalásokkal teremtett mintát az állami 
szakpolitikák intézményi kontrolljához. A jogvédelmi feladatkör mellett a közösségi támogató 
szolgáltatásokat nyújt oktatási, esélyegyenlőségi, szociális, munkaerő-piaci, ifjúsági, kisebbségi média 
és gyermekvédelmi szakmai területeken. Esetkezelési adatok rendszerezésével és feldolgozásával 
szociológiai érvényű statisztikai információkat szolgáltat az ügyfeleivé váló roma lakosság helyzetéről, 
állapotáról, illetve azok változásairól. 

Az Irodában több éves tapasztalattal rendelkező szakemberek, jogász és szociális referens igyekszik 
komplex megoldást találni a jellemzően szociális, foglalkoztatási problémákban, lakásügyekben, 
diszkriminációs esetekben és közreműködni a közszolgáltatások, az állami ellátórendszerek 
juttatásainak igénybevételében. 

Antidiszkriminációs eljárási módszerünk az együttműködő jogvédelem. Az ügyintézések során 
folyamatosan törekszünk a hatóságok, a bíróságok, a közszolgáltatók és a roma közösség közötti 
kommunikációs deficit oldására, megszüntetésére, az elfogadás előmozdítására. 

Munkatársaink rendszeres kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzatok gyermekvédelmi 
ügyintézőivel, illetve egyes ügyek kapcsán a kerületi oktatási intézményekkel, a gyermekjóléti 
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szolgálattal, családsegítő központtal. Az ügyfeleket igyekszünk abba az irányba elmozdítani, hogy 
merjenek és akarjanak együttműködni az oktatási intézményekkel, a munkaügyi központokkal és 
családsegítő központokkal az elhelyezkedésük és biztosabb megélhetésük érdekében, valamint az 
átmeneti nevelésbe vett gyermekek esetén a cselekvési és gondozási tervnek megfelelő életvitelt és 
magatartást tanúsítsanak. Fontos az ügyfelek és az eljáró hatóságok közti közvetítés az eredményes 
ügyintézés érdekében. 

Eljárásunk egyszerre sikeres és sikertelen. Sikeres, mert az együttműködő jogvédelem módszerével 
folyamatosan bontogatjuk a falakat ügyfeleink és környezetük között. Sikeres, mert módszerünk 
személyre szabott, és számos alkalommal elég a háttérben biztosított segítő kapcsolat ahhoz, hogy 
ügyfeleink önállóan intézhessék ügyeiket. Más esetekben azért sikeres, mert lehetőség van 
képviseletre, személyes közreműködésre ott, ahol erre szükség van. 

A sikertelenség oka elsősorban az eszközök hiánya a fenntartható fejlődést nem garantáló, korlátozott 
és ideiglenes forrásokat biztosító rendszer. Nem rendelkezünk kríziskezelésre fordítható pénzzel, 
lakás, szálláslehetőséggel, és a komplex, mély gyökerű és évek óta húzódó problémák megoldását 
sem tudjuk hosszú távon megoldani, más szakemberek bevonását biztosító (pl.: gyámügy, 
pszichológus, különböző szakorvosok, rendőrség, pedagógusok, áldozatvédelmi szakemberek) 
lehetőségekkel szolgálni. 

Amikor egy adott probléma ill. annak gyökerei nem orvosolhatóak kizárólag az Iroda eszközeivel, 
együttműködő partnereket keresünk, mert a gondok felületi kezelése helyett komplex megoldási terv 
közös kialakítása és megvalósítása jelenthet tartós megoldást az ügyfél élethelyzetének javításában. 
Munkánknak ez a része az egyre kevésbé támogató társadalmi környezettel nagyon nehéz. 

Ügyfeleink gyakorlati támogatásán és segítésén túl mindig igyekszünk a lelki támaszukká is válni, mert 
nincs kapcsolatrendszerük, amelyből erőt tudnának meríteni. Ez nagyon nehéz feladat, nagy szakmai 
és emberi kihívás a munkatársak számára. 

Ügyintézéseinkről személyre szóló adminisztrációt vezetünk, amelyekből olyan ügyiratforgalmi 
statisztikák készülnek, amelyek a konkrét eseteken túl szociológiai érvényességű információkat 
nyújtanak a fővárosi cigány emberek, családok oktatási, társadalmi helyzetéről és mentális állapotáról 
is. 

A Romano Kher ma is az alapításkori helyzetben van, 
- közlekedés szempontjából megközelíthetetlen 
- székhelyén az egy munkatársra jutó alapterület 2,1 nm 
- az ügyfélcentrikus munkaköröket az igazgató kényszerűen az általa vezetett 

Magyarországi Roma Parlament térítés nélkül biztosított belvárosi irodahelységébe 
telepítette 

- ugyanezen szervezet színháztermében és kiállítótermében, ugyancsak térítésmentesen 
zajlanak az intézményi roma művészeti és közéleti programjai 

- a cigány képzőművészeti közgyűjtemény egy erre a célra alkalmatlan volt nappali 
melegedőben van elraktározva, 

- 400 fővárosi roma diák ösztöndíjazása és tehetséggondozása - más lehetőség nem lévén 
- a Roma Parlament székházában zajlik. 

- az intézményi létszám kezdetektől 20. fő volt, 2007-ben feladatelvonás nélkül 17 főre 
csökkentette a fenntartó. 

A Romano Kher a fenti körülmények között az elmúlt 21 év alatt 
létrehozta Európa egyik legjelentősebb cigány képzőművészeti közgyűjteményét 

Kordokumentum gyűjteményeket alapított és kezel 
roma szak- és szépirodalmi könyvtárat 
filmarchívumot (dokumentum, portré és játékfilmek) 
fotóarchívumot 
roma művészeti archívumot (műv. programok digitális kép-és hangfelvétele) 

irodalmi, művészeti, néprajzi, nyelvi kiadványokat jelentet meg 
cigány gyermekeket táboroztat, szakmai, módszertani táborokat szervez 

cigány fiatalokat ösztöndíjaz, és tehetséggondozást végez 
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fővárosi szintű művészeti eseményeket szervez (Romajális, Ösztöndíjasok 
Összművészeti Gálája, Budapest Cigány Fesztivál, Óriásplakát kiállítás) 
interdiszciplináris roma kutatásban vett részt 
(Kisebbségek kisebbsége tanulmánykötet Új Mandátum Kiadó 2005.) 

Valamennyi európai meghatározó nyelvet, a környező országok nyelvét, 
valamennyi magyarországi cigány nyelvet és dialektust tartalmazó Európai 
Cigány Szótárt készített elő kiadásra nemzetközi együttműködésben 

a fizikai, kisegítő munkakörök kivételével valamennyi munkatársa elsőfokú 
végzettségű. 

A rövid leírás betekintést enged az intézmény által végzett és fontosnak tartott szakmai 
tevékenységekbe. Természetesen Budapest vonatkozásában sokkal szélesebb feladatai vannak a 
Háznak, hiszen valamennyi: hátrányos helyzetű, fővárosban lakó, kitörési utakat kereső, a 
legkülönbözőbb művelődő és szakmai közösségek, a modern tudást elsajátító fiatalok számára 
nyújtható pozitív intézkedés és segítő mechanizmus motiválói, kialakítói és közvetítői vagyunk a 
közigazgatás valamennyi szakmai területén. 

Az intézmény alapfeladatai az eltelt 21 év alatt lényegét tekintve változatlanok maradtak. A Romano 
Kher (RK) szakmai fejlődése és teljesítménye töretlen. Folyamatosan nőtt az ösztöndíjasok és 
tehetséggondozottak, a táboroztatásba, képzésbe vontak száma, a kulturális, művészeti események 
közönsége, a szociális és jogi iroda ügyfélforgalma, a kiadványok száma is, amelyek jelentős 
számban megtalálhatók az ország tanintézményeiben, főiskolai, egyetemi könyvtárakban, a roma civil 
szervezetek minikönyvtáraiban. 

A Romano Khert 1987-ben többek között azért hozta létre a Fővárosi Tanács, mert meg volt 
győződve arról, hogy a budapesti roma lakosság integrációja kerületeken átívelő megoldást 
igényel, és ezt a helyes döntést az utóbbi évtized társadalmi folyamatai minden szempontból 
alátámasztották. 

2. Az intézmény jelene 

A gazdasági, tárgyi és személyi feltételek, tevékenységi kör bemutatása. 

A Romano Kher feladatellátását szolgáló önkormányzati vagyon: 

Budapest XV. kerület 88432 hrsz-ú 1369 m2 alapterületű, valóságban Budapest, XV. kerület Énekes 
u. 10/b szám alatt lévő, 273/1000-ed részben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 
korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan használata. 

Az épület 102 nm-ből iroda funkcióra használható hasznos alapterülete 42 nm, a munkahelyenként 
megállapított alapnormának a felét sem biztosítja. Az irodák zsúfoltak, az irattárolás nehézkes, a 
folyosón is vannak munkahelyek. Az intézmény 21 éve változatlan elhelyezése valójában botrányos. 
Az ingatlan a város XV. kerületének a peremén nem képes az alaptevékenységek közül a Szociális 
és Jogvédő Irodai szolgáltatásokra, az ösztöndíjazásra, a művészeti programok lebonyolítására, a 
képzési feladatkör ellátására. Ezeket a feladataköröket az intézmény bérelt helyszíneken, illetve a 
Magyarországi Roma Parlamenttel 2000. jan. 1-én kötött együttműködési megállapodás alapján a 
szervezet székhelyén látja el az intézmény a fővárosi cigány lakosság érdekében. A korábbi fenntartó 
ágazat a jól megközelíthető, ismert, Budapest VIII. kerületében található ingatlant nem minősítette 
többszöri kezdeményezés ellenére sem a Romano Kher telephelyévé, ami megnehezíti a 
feladatellátást. 

Budapest IV. kerület 72442/A/1 hrsz-ú 84 m2 alapterületű, valóságban Budapest, IV. kerület Nap u. 7. 
szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes 
felépítményes ingatlanban a Romano Kher közel 2000 db-os cigány képzőművészeti és néprajzi 
közgyűjteményét tárolja. A műtárgyak szakszerű tárolására az ingatlan nem alkalmas, zsúfolt, kis 
alapterületű. A megfelelő állandó hőmérséklet, a szellőzés, az állagmegóvás ilyen körülmények között 
lehetetlen. 
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Fonyód 8262 hrsz-ú 5705 m2 alapterületű, valóságban Fonyód, Fürdő u. 7. szám alatt lévő, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes felépítményes ingatlan 
beépített br. alapterülete 862 nm. A br. szint terület 1577 nm, amely a tetőtér kialakításával 1770 nm-
re növekedett. Zöld terület: 4310 nm. Beépített nettó térfogat: 5200 Im3. 

Az ingatlant a Romano Kher néhány éve használatra alkalmatlan állapotban, üresen vette át. A 
felújítás első üteme 2006-ban befejeződött, az intézmény saját pályázati és támogatói bevételéből az 
épületet berendezte, alkalmasa tette egész éves üzemelésre. Az üdülőben hátrányos helyzetű cigány 
gyermekek üdültetésére, egyéb szakmai táborok lebonyolítására üzemszerűen nem került sor, mert az 
önkormányzati finanszírozás a működést és a feladatellátás szakmai költségeit 2008. év végéig nem 
finanszírozta. Az üdülő az intézményi költségvetésben átvétele óta nem szerepel, de működési és 
fenntartási költségei használaton kívül is folyamatosak (évi kb. 6 millió Ft). A költségeket az intézmény 
2008. végéig egyéb alapfeladatai rovására finanszírozta. 

Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár 
szerint. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet az 
intézmény feladatellátásra szolgáló vagyonáról. 

A Romano Kher feladatellátásának tárgyi és személyi feltételei: 

Az intézményi létszám 2007-ig 20 fő. 2008-tól az ágazati átsorolás előtt (szociális ágazatból oktatási 
ágazatba) a létszámot a fenntartó váratlanul és indoklás nélkül 17 fő-re csökkentette feladatelvonás 
nélkül. 

Intézményi menedzsment: 3 fő (igazgató, igazgatóhelyettes, gazdasági vezető) 
Szakfeladatok ellátása: 
Irodavezető: 1 fő 
Szociális és Jogi Iroda: 2 fő (jogász-esélyegyenlőségi referens, szociális referens) 
Ösztöndíjközpont: 2 fő (pedagógus, oktatásszervező) 
Művészeti menedzsment 4 fő (grafikus-kiadványszerkesztő, kurátor-restaurátor, 

kulturális programszervező, pr menedzser) 
Működtetés, pénzügyi feladatok: 

1 fő gazdasági előadó-pénztáros (félállás) 
1 fő takarító (félállás) 
1 fő technikus-informatikus 
1 fő karbantartó (üdülő) 
1 fő adminisztrátor 
1 fő gépkocsivezető 

A feladatellátás tárgyi feltételeit alapvetően befolyásolja az irodai alapterület, amely a munkahelyek 
kialakításának irodabútor igényeire is elégtelen. Az intézménynek egy közepes teljesítményű 
fénymásolója van, a feladatellátáshoz egy 9 személyes, 13 éves Mercedes kisbusszal rendelkezik. A 
fonyódi központ digitális, informatikai, szabadidős és képzési, foglalkoztatói infrastruktúrája hiányzik. 

Az intézmény tevékenységei az alapító okiratnak megfelelően: 
Az intézmény alaptevékenységei 
Az intézmény tevékenységi körébe a KSH TEÁOR szerint a következők tartoznak: 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.59 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

Az intézmény szakágazati besorolása: 
552000 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység 
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Az intézmény alap szakfeladata: 
55141-4 Üdültetés 
80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

Az intézmény további szakfeladatai: 
22111-5 Könyv- és zeneműkiadás 
55142-5 Egyéb szálláshely szolgáltatás 
75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolása 
92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 

Az intézmény alap, illetve speciális feladatai: 
■ A felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek 

megfelelően felnőttképzési tevékenység folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtása. 
Hátrányos helyzetű cigány gyermekek és fiatalok üdültetése saját üdülőben. 
Néprajzi gyűjtőmunka szervezése, végzése, néprajzi kiadványok (könyv, brosúra, prospektus, 
videó) készítése. 
Sport és kulturális táborok, tanfolyamok,képzések ,tanácskozások,konferenciák szervezése. 
Egyéb oktatási tevékenység, szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése 
Cigány fiatalok tehetséggondozása, korrepetálása, ösztöndíjazása. 
Fővárosi cigány művelődési, művészeti rendezvények szervezése, bonyolítása. 
Művelődési közösségek szakmai, módszertani segítése. 
Ügyfelek részére jogsegély szolgálat működtetése. 

c) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

Intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonjog gyakorlásáról szóló mindenkor hatályos rendelet alapján. 

• Melegítőkonyha üzemeltetése, későbbiekben főzőkonyha üzemeltetése 

• Saját gépjármű üzemeltetése. 

d) Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke: 

Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

III. C É L M E G H A T Á R O Z Á S 

1. OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ CÉLOK 

b) Elsősorban a kt. szerinti nappali rendszerű oktatásban-nevelésben résztvevő, roma 
tanulókhoz kapcsolódóan; 

* A roma tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása a közoktatás oktatási
nevelési folyamataikban 

■ A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási integráció növekedése a 
roma tanulók tekintetében a közoktatásban. 

■ A roma tanulókat érintő szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése. 
■ A roma tanulók egyenlő hozzáférésének biztosítása a minőségi oktatáshoz. 
■ A hátrányos helyzetű roma tanulók tanulási motivációjának segítése és fenntartása a 

tanórákon kívül, illetve krízishelyzetekben. 
■ A Budapesten tanuló roma fiatalok részére rendelkezésre álló oktatási, esélyegyenlőségi, 

kulturális és művelődési információforrások növelése. 
■ A Budapesten tanuló roma fiatalok részére rendelkezésre álló oktatási, esélyegyenlőségi, 

kulturális és művelődési információk összegyűjtése és szolgáltatása, a hozzáférés 
elősegítése. 
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■ A Budapesten tanuló roma fiatalok részére a kulturális és etnikai azonosságtudat és identitás 
erősítése, a kulturális autonómia egyéni és közösségi szintjeinek növelése és erősítése. 

" A Budapesten tanuló roma fiatalok közösségi kapacitásfejlesztése, közösségi 
kommunikációjuk gazdagítása. 

■ A Budapesten tanuló roma fiatalok tanulmány struktúrájában az egyéni kreativitási útvonalak 
sikerességének előmozdítása, a tehetséggondozás hatékonyságának növelése. 

■ A Fővárosi fenntartású iskolák homogén izációját ellensúlyozó integrációs iskolai 
programokban részt vevő roma tanulók számának növekedése. A magasabb presztízsű 
alapfokú és középfokú közoktatási intézményekben a roma tanulók számának növelése. 

■ A Fővárosi fenntartású iskolákban a szociokulturális hiányosságok pótlását segítő, 
felzárkóztató célú és a tanórán kívüli segítő programokban részt vevő, hátrányos helyzetű 
roma tanulók számának mérhető növekedése. 

c) A nappali rendszerű oktatást-nevelést folytató fővárosi pedagógusokhoz és 
iskolákhoz kapcsolódóan: 

■ A Budapesten tanuló roma fiatalokat oktató-nevelő pedagógusok integrációt szolgáló 
módszertani kultúrájának fejlesztése. 
A Budapesten tanuló roma fiatalokat oktató-nevelő pedagógusok multikulturális 
szemléletének, befogadó, előítélet-mentes attitűdjének fejlesztése. 

■ Az iskolák által biztosítható oktatási esélyegyenlőséget szolgáló tervek, fejlesztések és 
gyakorlatok minőségi javítása. 

■ Az esélyegyenlőséget, az integrációt szolgáló szakmai és kulturális, közösségi és szabadidős 
rendezvények számának növelése és minőségi javítása. 

■ A Fővárosi Cigány Ház szakmai módszertani, koordináló-egyeztetö szerepének 
érvényesülése a fővárosi fenntartású oktatási intézmények közoktatási esélyegyenlőséget 
megerősítő intézkedései kapcsán 

■ A szociokulturális hátrányokkal érintett fiatalok oktatás-nevelési szükségleteinek kielégítését, 
integrált oktatásukat előmozdító tanórán kívüli segítő programok szolgáltatása. 

■ A Fővárosi fenntartású , a fővárosi kerületi önkormányzatok fenntartásában, továbbá 
alapítványi oktatási intézményekben,egyházi fenntartású oktatási intézmények pedagógus
továbbképzésben a hátrányos helyzetű tanulók speciális helyzetével, oktatási-felzárkóztatási 
szükségleteivel, pályaorientációjával kapcsolatos ismeretátadás fejlesztése képzésekkel, 
tanácskozásokkal, interprofesszionális együttműködések kialakításával. 

2. EGYÉB ÖSSZTÁRSADALMI CÉLOK a célcsoportok szélesebb körének bevonásával: 
■ A társadalmi kohézió erősítése 
■ Komplex kisebbségi szolgáltatások generálása 
■ A budapesti cigány lakosság társadalmi integrációjának előmozdítása 
■ A befogadó társadalom folyamatainak generálása 
■ Az aktív állampolgársági magatartások elősegítése, 
■ A cigány közösségi részvétel elősegítése a társadalmi folyamatokban 
■ Folyamatos társadalmi párbeszéd és segítő mechanizmusok katalizálása 
■ Pozitív intézkedésekkel antiszegregációs folyamatok motiválása 
■ Az etnikai identitásmegőrző, illetőleg a befogadó többségi szemlélet kialakítása 

IV. ALAPELVEK 

Az intézmény szakmai működésével kapcsolatos főbb elvek a következők: 
1. Esélyegyenlőség széles körű biztosítása 
2. Fenntartható fejlődés biztosítása 
3. A roma származás vállalására és kinyilvánítására irányuló jog (1993. évi LXXVII. Tv. 7 § (1)- (2). 
gyakorlásának biztosítása a közoktatás valamennyi szintjén. („Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz 
tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen 
joga" 
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Ezen adatok kezelése és nyilvántartása A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3 § (2) szerint. („Különleges adat akkor kezelhető, ha 
az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul....) 

V. FEJLESZTÉSI TERV 

1. OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 
a.) Elsősorban a kt. szerinti nappali rendszerű oktatásban-nevelésben résztvevő, roma 
tanulókhoz kapcsolódóan: 

m A hátrányos helyzetű roma tanulók iskolai esélyegyenlőségének előmozdítása az 
ösztöndíjprogram működtetésével, és közvetlenül a tanulókat segítő tevékenységekkel, a 
tanulmányi eredményességük javításával: tehetségkutatással, tehetséggondozással, 
korrepetálással, pályakövetéssel. 

■ A hátrányos helyzetű roma tanulók tanulási motivációjának segítése és fenntartása a 
tanórákon kívüli programokkal, versenyekkel, illetve krízishelyzetekben mentorálással, 
mediációval, azonnali átmeneti szállás és krízistámogatás biztosításával. 

■ A Budapesten tanuló roma fiatalok részére rendelkezésre álló oktatási, esélyegyenlőségi, 
kulturális és művelődési információforrások növelése kutatásokkal, adatgyűjtéssel, tanuló
tájékoztatással, pályaorientációs tanácsadással, információk közvetítésével. 

■ A Budapesten tanuló roma fiatalok részére rendelkezésre álló oktatási, esélyegyenlőségi, 
kulturális és művelődési információk összegyűjtése és növelése más szervezetekkel történő 
széleskörű kapcsolatkiépítéssel és együttműködéssel 

■ A Budapesten tanuló roma fiatalok részére a kulturális és etnikai azonosságtudat és identitás, 
a kulturális autonómia növelése az intézményekbe és a fonyódi kulturális és képző 
üdülőközpontba kihelyezett, és a fővárosban jól megközelíthető helyeken szervezett 
közösségi, művészeti és kulturális rendezvényekkel, sport és szabadidős programokkal, 
versenyekkel, képzésekkel, és a halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulók 
üdültetésével, táboroztatásával. 

■ A roma, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű roma tanulókra vonatkozó 
adatgyűjtés teljes körűvé tétele önkéntes nyilatkozatokkal a célcsoport meghatározása, a 
nyomonkövetés és a hatékonyságmérés érdekében. (Kisebbségi és adatvédelmi törvények 
szerint.) 

« A roma tanulók számának növelése az érettségit és piacképes szakmát, a diplomát adó 
intézményekben a roma tanulókat nagyobb számban oktató iskolákkal kialakított 
együttműködés és iskolán kívüli programok keretében. 

* A cigány gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének elősegítése, egészségének védelme, 
képesség és készségfejlesztése. A család mint közösség erősítése, támogatása. 

b.)A nappali rendszerű oktatást-nevelést folytató fővárosi pedagógusokhoz és iskolákhoz 
kapcsolódóan: 

■ A Budapesten tanuló roma fiatalokat oktató-nevelő pedagógusok integrációt szolgáló 
módszertani kultúrájának fejlesztése tananyagfejlesztéssel, akkreditált pedagógus 
továbbképzések megszervezésével és megtartásával, egyéni szakmai tanácsadással, az 
integrált pedagógiai módszerek, eljárások megismertetésével, azok terjesztésével, 
hospitációs lehetőségek közvetítésével 

• A Budapesten tanuló roma fiatalokat oktató-nevelő pedagógusok multikulturális 
szemléletének, befogadó, előítélet-mentes attitűdjének fejlesztése az intézményekben 
tananyagfejlesztéssel, akkreditált pedagógus továbbképzések megszervezésével és 
megtartásával, eseti mediációval 

■ Az iskolák által biztosítható oktatási esélyegyenlőséget szolgáló tervek, fejlesztések és 
gyakorlatok minőségi javítása 

a) szakmai szolgáltatásokkal 
b) együttműködésekkel 
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c) információmegosztással 
d) a szakirodalom és az oktatási és mérési módszerek összegyűjtésével 
e) szakértők felkutatásával és közvetítésével (szakértő lista készítése) 
f) pedagógiai, közgazdasági, jogi, pénzügyi, szociológiai kutatással az 

esélyegyenlőségi beavatkozási pontok meghatározása érdekében 
g) a kutatási eredmények közreadása, publikálása 
h) módszertani kiadványok, példatárak, esettanulmányok, adatbázisok készítésével 
i) pedagógiai fejlesztő tevékenységek elemzésével, értékelésével 
j) partnerkapcsolatok kiépítése a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő 

közoktatási intézményekkel, további budapesti oktatási-nevelési intézményekkel, 
önkormányzatokkal, szülőkkel, egyéb szervezetekkel (partnerlista készítése) 

Az esélyegyenlőséget, az integrációt szolgáló szakmai és kulturális, közösségi és szabadidős 
rendezvények mennyiségi és minőségi javítása szimpóziumok, kiállítások, bemutatók, 
koncertek szervezésével 
A pedagógus továbbképzési tervekben be kell építeni azokat a módszertani 
továbbképzéseket a Romano Kher közreműködésével, (előítéletkezelő, multikulturális, roma 
érzékenyítő tréning), amelyek segíthetik a cigány gyermekek közoktatási integrációját 
előmozdító pedagógus kompetenciákat és a jó eredmények hosszú távú fenntartását. 
A közoktatási pedagógiai programokba roma közösségi (történelmi, társadalmi, művészeti) 
tartalmak beépítése és megjelenítése, a Romano Kher információ és 
programszolgáltatásával. 
A közoktatási intézményi tanulók érzékenyítése a Romano Kher szakmai-módszertani 
kompetenciájával. 
A magas presztízsű iskolák átvezető programjaiban a Romano Kher részvétele a roma 
tanulók számának és iskolai sikerességének növelése érdekében. 
A közoktatási intézményekben a roma tanulói létszám és iskolai sikeresség 
eredményességének mérése és értékelése irányuló módszer kidolgozása és bevezetése. 

2. AZ EGYÉB ÖSSZTÁRSADALMI CÉLOKHOZ KAPCSOLÓDÓ - nem oktatás központú -
ALAP-, és SPECIÁLIS FELADATOK és TEVÉKENYSÉGEK a célcsoportok szélesebb 
körének bevonásával: 

■ Fővárosi cigány közösségi, művelődési, művészeti és szabadidős rendezvények, kiállítások, 
bemutatók, koncertek szervezése és megtartása, ahhoz kapcsolódóan könyv-, és 
zeneműkiadás, raktározás és szállítás 

■ Néprajzi gyűjtőmunka szervezése, végzése, néprajzi kiadványok (könyv, brosúra, prospektus, 
videó) készítése 

■ Cigány művelődési közösségek szakmai, módszertani segítése 
■ Cigány ügyfelek részére konfliktuskezelő és jogsegély szolgálat működtetése 

Az intézményi infrastrukturális és HR kapacitásfejlesztés a 2009. évben kiemelt 
feladat!: 

A.) A fonyódi kulturális és képző üdülőközponthoz beruházásához kapcsolódóan: 
főzőkonyha felszerelése, berendezése, 
tetőtér beépítése, 
teljes külső homlokzati felújítás, 
zöldtetős beruházás (késleltethető), 
vízpart rendezése, 
saját üdülői strand kialakítása, 
foglalkoztatói funkciók kiépítése és tárgyi felszerelése 
képzési, digitális, szabadidős, konferencia infrastruktúra kiépítése 
játék, sport és szabadidős eszközbeszerzés, 
működési költségek biztosítása az egész éves üzemeltetéshez 
fonyódi üdülői humánkapacitás fejlesztése -12 státusz - a folyamatos működtetéshez 
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B.) A fővárosi telephelyhez kapcsolódóan: 
• Romano Kher új központ biztosítása teljes infrastruktúrával 
■ 1-3 fő teljes állású konfliktuskezelő, a jogérvényesítésben gyakorlott jogász mediátor 

felvétele 
■ 1-3 fő teljes állású tanulmányi mentor alkalmazása 
■ 1-3 fő teljes állású mentálhigiénés szakember alkalmazása 
■ Jogi képviseletet ellátó ügyvédek megbízása 

3. Szakmai feladatok 2009-ben alapfeladatok szerint 
A TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES KIFEJTÉSE 

OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

a.) Elsősorban a kt szerinti nappali rendszerű oktatásban-nevelésben résztvevő, roma 
tanulókhoz kapcsolódóan: 

Cigány fiatalok tehetséggondozása, korrepetálása, ösztöndíjazása 

Intézményi alapfeladat cigány fiatalok ösztöndíjazása és tehetséggondozása. A folyamat kereteit az 
ösztöndíj szabályzat rögzíti. Az ösztöndíjazás egyik alapja a szociális helyzet, célja a tanulmányi 
sikeresség, a tovább tanulás,a tanulmányok sikeres befejezésének motiválása. A roma fiatalok 
ösztöndíjazása nem csupán anyagi segítség, hanem segítő mechanizmus, amely 
tehetséggondozással, közösségépítő programokkal, a Szociális és Jogi iroda kiegészítő 
szolgáltatásaival párosulva éri el optimális eredményét.. 

• Budapesti nappali tagozaton tanuló cigány fiatalok tanulmányainak támogatása közép és felsőfokon. 
Középfokon havonta 10.000 Ft/fő, felsőfokon 20.000 Ft/fő ösztöndíjat biztosítunk a tanulmányok 
sikeres befejezéséhez. Forráshiány miatt 2006-ban 410 indokolt ösztöndíjpályázatot, 2008-ban több 
mint 100 tanulói pályázatot kellett elutasítani úgy, hogy az intézmény a saját költségvetéséből 
csoportosított át előirányzatot az elutasítottak számának csökkentéséhez. Ez a kényszerű gyakorlat 
évről évre ismétlődik, néha kétszer annyi az elutasított, mint a támogatott diák, mindez 
fenntarthatatlan a célok, elvek és jogok ismeretében. Egyértelműen szükséges az ösztöndíjpályázatok 
forrásbővítése! Évek óta 48.6 millió Ft-ot az intézmény ösztöndíjkerete. A jelenlegi keret kétszerese 
tenné lehetővé a rászoruló 800-1000 tanuló elérését, a munka melletti tanulás és a másoddiploma 
megszerzésének ösztönzését, valamint a szükségletek szerinti mértékű és minőségű 
tehetséggondozást. 2008-ban - pénzügyi átcsoportosítások mellett is - csak 420 ösztöndíjas van, 
miközben Budapest közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése szerint - a fővárosi fenntartású 69 
iskolában tanuló 45221 között nem ismert a roma diákok száma, a nyilvántartás szerint a diákok 
között 2423 (!) a hátrányos, 411 (!!!) a halmozottan hátrányos helyzetű/ roma? / gyermekek száma, 
azaz a cigány gyermekeket a hagyományos szociálpolitikai útvonalak egyre kevésbé érik el, mert a 
cigány tanulókat és hátrányaikat a rendszer nem látja. 

• Tehetségtámogatás egyéni kérelem alapján. Cél: kimagasló eredmények elérésére való törekvés, a 
tehetség elismerése, támogatása. 

• Tanulmányi ügyekben segítségnyújtás: pályaválasztási tanácsadás, a segítséget kérő számára 
megfelelő oktatási intézmény, szakma és egyéb lehetőségek feltárása. 

• Diákmunka közvetítés és szervezés: A diákszervezetek ajánlatainak összegyűjtése, 
kapcsolatrendszerek kialakítása. 

Ösztöndíjazottak családjaival kapcsolattartás, családlátogatás: a tanulók, hallgatók 
életkörülményeinek megismerése, szociális problémák megoldásainak elősegítése. 

• Tanulmányaikat befejező ösztöndíjasok további életútjának, álláshoz jutásának nyomon követése, 
felmérése. 

• Intézményekkel ill. szervezetekkel kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás 
- konferenciák, fórumok, pályázatok-pályáztatások, Tempus Közalapítvány (Útravaló Program), 
Mobilitás (csereprogramok, külföldi önkéntesség); Fővárosi Pedagógiai Intézet 

• Színház látogatás szervezett formában. 
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Anyagi lehetőségeinkhez mérten a tehetséges, szorgalmas, ugyanakkor rossz szociális helyzetben 
élő ösztöndíjasainkat színházbérlettel kívánjuk hozzásegíteni a művelődés ezen területéhez. 

• Idegen nyelv elsajátításának szolgáltatása 
- Ösztöndíjas tanulók számára a délutáni időszakban különböző nyelvi szinteken történő 
felzárkóztatás, szinten tartás, vizsgára történő felkészítés angol nyelvből 

- Nyelvvizsga anyagi támogatása 
• Közösségépítő tevékenység fejlesztése rendszeres találkozások formájában 
• Amaro Drom előfizetése az Ösztöndíjas fiatalok részére 
Több éve fizetjük elő a havonta megjelenő Amaro Drom c. roma lapot az ösztöndíjasoknak, akik a 
lapból választott cikkek alapján maguk is készítenek önálló írásokat. Általános és széleskörű 
műveltségre tesznek szert a diákok a cigányokat érintő, körülvevő szakmai kérdésekről, a lap 
olvasása, más források felkutatása, elemzéseik, írásaik elkészítése során. 

• Ösztöndíj Központ elhelyezése (bérlemény) 
Az új bérelt helyszínen a diákok számára nyelvtanulás, könyvtári szolgáltatás, fénymásolás, 
internetezés, nyomtatás, számítógép használat széleskörű biztosítása szükséges. 

• Felsőoktatásban tanuló diákok részére, közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, 
kisebbségi önkormányzati képviselők részére felnőttképzési tevékenység 
szolgáltatásfejlesztés a budapesti központban és a fonyódi képzési és szabadidő központban 
(roma önismereti, érzékenyítő, csoportépítő, közösségfejlesztő tréningek, work shopok) 

• Szakmai továbbképzések a kisebbségi és integrált oktatás területén; felhasználói szintű 
számítástechnikai tanfolyamok szervezése. 

• A felsőoktatásban tanuló kommunikáció, média szakos ösztöndíjas fiatalok számára gyakorlati 
helyként 
kívánjuk elindítani és működtetni az intézmény honlapján a Fővárosi Cigány Ház internetes rádiót. 

• A szakkönyvtár anyagának gyarapítása az ösztöndíjasok cigány témájú szakdolgozataival valamint a 
témában megjelenő szakirodalommal. 

• Ösztöndíjközpont funkcióbővülése kapacitásfejlesztés a fonyódi telephely tekintetében. 
Igényfelmérés, megvalósítás. 

Hátrányos helyzetű cigány gyermekek üdültetése saját üdülőben. Sport és kulturális 
táborok, tanfolyamok, képzések szervezése. 

A Romano Kher táborai komplex közösségi terek, amelyek az oktatási, képzési, a közéleti és 
kulturális reprezentációt, az identitás újrafogalmazását és a támogató közösségi programokat 
egyszerre biztosítják. A szakmai feladatellátás színhelye a fonyódi üdülő. Az üdülő egész évben 
üzemképes. A képzési funkciók kialakításával -informatikai, nyelvi, kézműves, képzőművészeti, 
kommunikációs, zenei stúdió,- a táboroztatás szakmai tartalma bővül, a felnőttképzés minősége 
növekszik. 
• Az intézmény által szervezett táborok: gyermek tábor, középiskolai tábor, szabadegyetem, idősek 

üdültetése, folklór tábor, alkotó tábor, táboroztatok szakmai fóruma, budapesti gyerektábor, fővárosi 
cigány képviselők szakmai továbbképző tábora, közéleti szereplők roma akadémiája program, 

• Fővárosi oktatási intézmények, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek 
által szervezett táborok. Pályázatok kiírása. 

• Táboroztatok szakmai fóruma I. 
Cél: a táboroztatás szakmai kritériumainak rögzítése, a táboroztatás etikai kódexének frissítése, 
széleskörű szakmai együttműködés kialakítása. Modern képzési programok kollektív kidolgozása. 

• Táboroztatok szakmai fóruma II. 
A 2009 évi táborok szakmai teljesítményének értékelése. 

b.)A nappali rendszerű oktatást-nevelést folytató fővárosi pedagógusokhoz és 
iskolákhoz kapcsolódóan: 

A felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvény mindenkor hatályos 
rendelkezéseinek megfelelően pedagógus-, és egyéb felnőttképzési tevékenység 
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folytatása, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Egyéb oktatási 
tevékenység, szakmai továbbképzések, tanfolyamok szervezése 

• Romano Kher felnőttképzési szervezeti akkreditációhoz tartozó intézményi és képzési dokumentáció 
elkészítése, képzési tematikák kidolgozása, programakkreditációs anyagok (FAT, oktatási, szociális, 
közigazgatási) fejlesztése. 
Tananyagfejlesztés (beleértve az anti-diszkriminációs, deszegregációs általános és speciális jogi, és 
előítélet-kezelő tartalmakat, valamint a romák hátrányos társadalmi helyzetének megértését szolgáló 
ismeretanyagokat, oktatási és nevelési módszertani elemeket is), a képzői kézikönyv elkészítése, a 
résztvevői hand-outok összeállítása képzési célcsoportonként. 
• Valamennyi fővárosi önkormányzati tanintézmény könyvtári állományának fejlesztése cigány témájú 

könyv-, film- és hangzóanyag összeállításával. 
• Módszertani tanácsadás és képzés, közreműködés a fővárosi közoktatási esélyegyenlőségi 

helyzetelemzések és tervek kialakításában és fejlesztésében, a közoktatási intézmények 
deszegregációs programjaiban és a települési esélyegyenlőségi helyzetelemzések és tervek 
kialakításában és valamennyi, az intézmény hatáskörét és célcsoportját érintő reintegrációs 
programban. 

•Kisebbségi oktatás - cigány nyelvtanítás formájában 
a.) központi helye: Budapest. VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. 
b.) igény esetén: fővárosi önkormányzati oktatási intézményekben 

• Kisebbségi oktatás - cigány népismeret formájában 
Helyszínek: Fonyódi Képzési és Szabadidő Központ /jellemzően a tanítási szünet alatt (nyári 
táborok), fővárosi önkormányzati oktatási intézmények /jellemzően a tanítási időszakban 

• Cigány történelmi, társadalompolitikai, politika-történeti képzés a magyarországi cigányság utolsó 
három évszázadának elemezésével. 

Helyszínek: Fővárosi Önkormányzati tanintézmények, kollégiumok, Fonyódi Képzési és 
szabadidő központ. 

• Antidiszkrimináció s roma érzékenyítő tréning, képzés. 
Helyszín: Bentlakásos formában a Fonyódi Képzési és Szabadidő Központban vagy budapesti 
helyszíneken. 
Résztvevők köre: pedagógusok, önkormányzati vezetők, közép és felsőfokú oktatási 
intézményekben tanulók, köztisztviselők Képzők: Pethő Melinda; Dr. Pánczél Márta; Zsigó Jenő 

AZ EGYÉB ÖSSZTÁRSADALMI CÉLOKHOZ KAPCSOLÓDÓ - nem oktatás központú -
ALAP-, és SPECIÁLIS FELADATOK és TEVÉKENYSÉGEK a célcsoportok szélesebb 
körének bevonásával: 

Fővárosi cigány művelődési, művészeti rendezvények szervezése, bonyolítása. 
Művelődési, művészeti közösségek szakmai, módszertani segítése. 
Néprajzi gyűjtőmunka szervezése, végzése, néprajzi kiadványok készítése. 

A Romano Kher alapfeladatai között a cigány kulturális identitás reprezentációját cigány művészeti 
rendezvények szervezése, művelődési közösségek szakmai módszertani segítése, művészeti 
közösségi rendezvények és kiadványok, nyelvi hagyományápolás, közgyűjtemények létesítése és 
folyamatos gyarapítása, filmes, videós, könyvtári gyűjtemények, kortárs események rögzítése, a 
néprajzi gyűjtőmunka szolgálják. 

Az elmúlt két évtizedben az intézmény a hagyományos szakmai utaktól eltérő szellemi mozgásteret 
alakított ki, egyfajta szellemi műhellyé vált, amely összefogja a szakmai, közéleti és kulturális 
aktivitásokat. Mindezekkel nagymértékben hozzájárul a romák önértékelésének, természetes 
identitásának erősödéséhez is, ami nélkül nem lehetséges egészséges cigány közélet, magánélet és 
társadalmi lét. 

A Romano Kher több szempontból is különleges szereplője a fővárosi kortárs kulturális életnek. 
Biztosította és biztosítja a roma kultúra reprezentációját azzal, hogy rendszeresen elérhetővé és 
választhatóvá tette a roma művészeti produkciókat a főváros programkínálatában. 
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Meghatározó elemévé vált a budapesti kultúrképnek, mint hosszú ideig az egyetlen helyszín, 
intézmény, ahol kifejezetten roma kultúráról szóló, színvonalas, egymásra épülő roma programokkal 
találkozhatott a fővárosi közönség. 

• A cigány kulturális identitás reprezentációja - jazz, komolyzene, folklór, alternatív színházi, 
anyanyelvi és zenei bemutatók, kiállítások, képzések, előadások, vitaestek, költő-író 
találkozók - a folyamatos roma jelenlét biztosítása Budapest művészeti programkínálatában. 
Funkcióbővülés, roma művészeti menedzsmentszolgáltatások: 

• Konferencia az intézmény 2009 évi szakmai programjáról. Aktív partnerségek megerősítése, 
lehetséges új szakmai kapcsolatok feltérképezése. (Oktatási, közművelődési intézmények, 
szakemberek, roma szakmai képviseletek, ágazati referensek, civil szervezetek, roma és 
közösségi médiák részvételével.) 

• Állandó, hagyományos programelemek: 
• Budapest Cigány Fesztivál, 
• ROMAJÁLIS Bp. hagyományos zenei ünnepe az Orczy kertben, május 1-jén. 
• Augusztus 20-i Fesztivál, Budapesti Roma Nap. Hagyományosan megrendezett ünnepi 

szabadtéri programsorozat az Orczy kertben, Bárka Színházi kapcsolat. 
• SARASATE Komolyzenei Koncert sorozat, koncerttermi esték. 

Különleges tehetségek, a jövő generáció művészeinek részvételével. 
A cigányoknak szükségük van- másokhoz hasonlóan- kiemelkedő tehetségeik, a tanulás és 

a kreatív önmegvalósítás mintáira. A koncertsorozat rendszeres lehetőséget nyújt a 
művészeti pályán tanuló ösztöndíjas fiataloknak arra, hogy egyszerre váljanak 
kultúraközvetítővé, művészeti élmények és értékek szolgáltatóivá és egy színpadon 
szerepelhessenek már ismert művészekkel. Ezáltal egyfajta mentorálásra nyílik 
lehetőség, amely megkönnyítheti a pályán a diák elhelyezkedését. 

A sorozat ugyanakkor rendszeres roma művészi produkcióval gazdagítja a város művészi 
auráját. 

• Ösztöndíjasok Művészeti Gálája 
Művészeti pályán tanuló tehetséges fiatalok nagyközönség előtt történő bemutatkozási 
lehetőségének biztosítása. Tudatos intézményi cél, hogy valamennyi ösztöndíjas 
szereplőként vagy nézőként részt vegyen a gálán. Művészeti értéke mellett a gála 
kollektív élmény, amely elősegíti, hogy a fiatalok büszkék legyenek az egyéni és kollektív 
teljesítményükre, s átélhessék egymás tehetsége, szorgalma és sikere felett érzett 
örömüket. 

• Harlem Színpad - színházi rendezvények: 
A Harlem Színpad befogadó színházként alkotó és bemutató hely a Czinka Panna 
Színtársulat és más társulatok számára. 
Mesejáték bemutatása (pl. Szécsi Magda: Csörgőkezű, Vödörjáró, Dobhasú, AA.Milne: 
Hol nem volt, A kisherceg című mesejátékok bemutatása. 
A Nemzetközi Roma Nap megünneplése, a Roma Kultúra Napja programsorozat 
lebonyolítása. 

• Amaro Niso - A mi Szigetünk, Roma Sátor a Sziget Fesztiválon 
Ösztöndíjas és végzett hallgatók kreatív önálló ifjúsági közösségi programja a fiatal 
nemzedék és kultúráik nemzetközi találkozóján. Amit és ahogy a generáció magáról 
közölni akar -programok. 

• Hagyományőrzés és hagyományápolás, a folklórörökség újrafogalmazása, 
• Kortárs modernizációk - Cigány Folklór Koncertek 

• Ando Baro Foro című DVD díszbemutatója a sajtó és a közönség számára. A Cigány Ház 
2008.decemberében három órás, a korabeli -1984-ben a budapesti cigány folklórt 
dokumentáló videó filmjét jelentette meg december végén. 

• Hagyományőrzők és újítók, folklór zenei koncertsorozat havonta 
• „Házhoz visszük a cigány kultúrát" programsorozat, Cigány táncház 

Központi helye: Budapest, VIII. kerület, Tavaszmező u. 6., igény esetén fővárosi 
önkormányzati oktatási intézményekben 
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• Kulturális autonómia és kisebbségi identitásfejlesztés, kiadvány szolgáltatás. 
Előkészített kiadványok publikálása: 

• Első Rromani Nyelvű Európai Szótár megjelentetése. 
• Reprezentatív cigány képzőművészeti album megjelentetése. 

• Roma művészeti közgyűjtemény szolgáltatások. 
A Romano Kher Cigány Képzőművészeti Közgyűjteménye Európa legnagyobb, a jelennek és a 
jövőnek egyaránt szolgáló kiemelkedő gyűjtemény, a cigány kulturális autonómia nélkülözhetetlen 
eleme. 

• Állandó és időszaki képzőművészeti és fotókiállítások szervezése. 
A képzőművészeti közgyűjteményi anyagból folyamatos tárlatszolgáltatás elsősorban oktatási 
és közművelődési feladatokat ellátó intézmények számára. 

• A közgyűjtemény állagmegóvása (restaurálás, keretezés, javítás, digitalizálás) gyarapítása, 
ka pacitásfej lesztés. 

Fővárosi cigány ügyfelek részére jogsegély szolgálat működtetése. 

A Szociális és Jogi Iroda eljárásai alapvetően az esélyegyenlőség előmozdítását, a diszkrimináció 
megszüntetését célozzák, eljárásokat indít, diszkriminációs és komplex támogató szolgáltatásokat 
nyújt az ügyfeleinek. Az esetkezelések mellett közösségi konfliktusmegelőző programsorozataival 
tudatosítja, hogy a sokféleség előny és feltétele a dinamikus társadalomfejlődésnek. 

Az Iroda legfontosabb célja a cigányságot diszkrimináló szellemi, kulturális és politikai dimenziók 
átörökítési folyamatának megszakítása. Antidiszkriminációs eljárási módszere az együttműködő 
jogvédelem. Az ügyintézések során folyamatosan törekszik a hatóságok, a bíróságok, a 
közszolgáltatók és a roma közösség tagjai közötti kommunikációs deficit oldására, megszüntetésére, 
az elfogadás előmozdítására. 

Ügyintézésekről személyre szóló adminisztráció készül, majd olyan ügyiratforgalmi statisztikák, 
amelyek a konkrét eseteken túl szociológiai érvényességű információkat nyújtanak a fővárosi cigány 
emberek, családok társadalmi státuszairól. 

A szolgáltatásnyújtás egyik aktuális többségi feltétele, hogy az ne az ügyfél részéről történjen, hanem 
szakember, mint jogász, mint szociális munkás, mint szociológus részéről, hiszen így szakmai 
problémaként tárgyalhatjuk meg az adott problémát, amiben szakember tárgyal szakemberrel. 

Ez a legfontosabb közösségi támogató szolgáltatás, amelyben a konkrét esetkezelésen felül mindig 
maradandó intézményi személyes, szakmai, formalizált kapcsolatot kialakítására törekszünk, amely 
segítő mechanizmusával a következő konkrét eset megoldását is elősegíti egészen addig az elfogadó 
szemléletig, amely már könnyűvé, esetleg feleslegessé teszi az együttműködést. 

Az adott eset kapcsán mindig a problémacsoportot nézzük, azt az összefüggés-rendszert, amiből egy 
adott probléma elénk kerül, és azonnal eljutunk az ügyfél környezetéhez, közösségeihez. 

A család egyik tagjának munkát szerzünk, a gyereket képzésbe helyezzük, másiknak iskolai 
problémát intézünk, gyógyszert váltunk ki, orvost, logopédust keresünk, közműdíj hátralékot, családi 
pótlékot intézünk, a családot beszervezzük a programjainkra, eljönnek a koncertre, találkoznak másik 
családokkal, a gyerekeket tehetséggondozzuk vagy korrepetáljuk, megtanítjuk őket az 
esélyegyenlőség és az integráció konkrét módjaira. 

Mindehhez a krizishelyzetekben mozgósítható plusz forrásra van szükség, mellyel jelenleg az 
intézmény nem rendelkezik! (Mentálhigiénés szakember, azonnali élelmiszer-, vagy 
gyógyszertámogatás, átmeneti elhelyezés, kórházi ellátáshoz felszerelés vásárlása, egy -egy kritikus 
rezsiszámla azonnali rendezéséhez készpénz, alkalmanként ügyvédi munkadíj kifizetése). 

• Konfliktusmegelőző jelleggel, együttműködő jogvédelem szakmai programmal esélyegyenlőségi, jogi 
és szociális szolgáltatások fejlesztése, hírlevél szolgáltatás, antidiszkriminációs jelzőrendszer. 
Folyamatos ügyfélfogadás és esetkezelés. 

20 



• Reintegrációs szakmai programok és szolgáltatások, tanácsadás, esetkezelés, képviselet. 
Konfliktuskezelés, mediáció. 

• Közoktatási szolgáltatások, tanácsadás, deszegregációs szolgáltatások, iskolai konfliktuskezelések, 
képviselet, módszertani szolgáltatások a közoktatási esélyegyenlőségi és települési 
esélyegyenlőségi helyzetelemzésekben és tervekben. 

• Érzékenyítő és esélyegyenlőségi tréningszolgáltatás. Kiemelt figyelemmel az ösztöndíjas fiatalok és 
családjaik részére. 

Elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységek: 

A Cigány Ház tevékenysége komplex, átfogó és egymásra épül. 21 év alatt a fent ismertetett 
körülmények ellenére a Ház tevékenysége és teljesítménye legendás a budapesti cigány lakosság 
körében. Nincs, ill. kevés az olyan család, amelyik valamilyen szolgáltatását ne vette volna igénybe. 
Az UMFT, a RIÉP, a fővárosban készülő esélyegyenlőségi terv és a láthatóan és sürgetően jelentkező 
kisebbségvédelmi állami és önkormányzati aktivitás, mind egyre világosabbá teszi, hogy az intézmény 
megfelelő elhelyezését 21 évnyi várakozás után meg kell oldani. Az elhelyezés természetesen 
mozdítja elő az intézmény szakmai hatékonyságát és kapacitásbővülését. 

Hasonló a helyzet a fonyódi képzési központtal is. Hat éve szűnt meg az üdültetés 15 évi sorozat után, 
és 6. éve nem gyakorolható az alapfeladat ellátás a budapesti hátrányos helyzetű roma gyermekek 
tekintetében. Két és fél éve áll üzemképesen, ideiglenes használatbavételi engedéllyel 
kihasználatlanul az üdülő. Ennek következtében eddig 5-6 ezer budapesti lakos esett el a fonyódi 
szolgáltatásoktól a kapacitás kihasználatlansága miatt. A jelenlegi állapot sérti a budapesti roma 
lakosság esélyegyenlőséghez kötődő jogait, ezért a szakmai funkció ellátása, a működési források 
biztosítása az üdülőben kiemelt feladat. 

Működéshez, beruházáshoz, beszerzéshez kapcsolódó tevékenységek: 

Az intézmény önálló sikeres beruházói és működési tapasztalattal rendelkezik, a feladat ellátásához 
szükséges humánkapacitás a rendelkezésére áll. A szükséges tárgyi fejlesztéseket a VII. pont 
tartalmazza. 

■ A módszerek és eszközök sajátosságai: 
Az önkormányzati közigazgatás intézményi feladatrendszere ágazati szemléletű, amely kisebbségi 
célzást nem tartalmaz. A Romano Kher kisebbségi - etnikai igazgatást és szervezést végez, amely az 
ágazati struktúrába nem illeszthető, az utóbbi években általánossá tett horizontális, esélyegyenlőségi 
vertikumhoz kapcsolható. 

A Cigány Ház feladatai a fenti strukturális szemléletből adódóan komplexek, átfogják az intézményi 
közigazgatás valamennyi spektrumát, ezért a módszerek és eszközök is sokrétűek, a komplexitással, 
mint alapvető sajátossággal. A módszerek és eszközök komplex rendszerét az intézményi SZMSZ 
rögzíti. 

■ A szervezeti működés sajátosságai: 
Az intézmény kapacitásfejlesztése a Romano Kher megfelelő elhelyezése, illetve a fonyódi 
üdülő feladat ellátási hely üzembe helyezése, az adott feladatellátáshoz szükséges intézményi 
létszám megállapítása mellett lehetséges. 

Belső- és külső kapcsolatrendszer ismertetése. 

Belső kapcsolatrendszer: 
valamennyi fővárosi cigány képviselet és szakmai képviseletek 
táborszervező szakmai közösségek, 
cigány és nem cigány értelmiségiek, 
fenntartó önkormányzat és bizottságai, ügyosztályai, 
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társintézmények (központi és önkormányzati) 
fővárosi tanintézmények, oktatási közösségek, budapesti középfokú oktatási 
intézmények igazgatói szövetsége. 

Külső kapcsolatrendszer: 
Roma Integráció Évtizede Program 
Roma Integrációs Tanács 
Roma Irányító és Monitoring Bizottság 
Kisebbségek nyelvi chartája szakértői bizottság 
ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ 
Mobilitás Nemzetközi Kapcsolatrendszer 
Fővárosi Cigány Önkormányzat tagság 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Esélyegyenlőségi Igazgatósága 
Gyermekszegénység elleni kormányzati stratégia 

- Civil Ernyő RIT. 
Kisebbségi Ombudsman Hivatala együttműködő partnerség 
Munkaügyi Központok együttműködő partnerség 
Szociális Szakmai Szövetség 
Civil szervezetek, alapítványok, civil szakmai közösségek, 
Rádió C, Amaro Drom roma lap, Magyarországi Roma Parlament, 
roma honlapok: c-press, romnet, romaweb. 

VI. INTÉZMÉNYI MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 
A szakmai program megvalósításának eredményességét meghatározó tényezők 
A Romano Kher minőségbiztosítási rendszerének előkészítéseként, a 2009. évi vezetői koordináció és 
belső monitoring ellátásához az intézmény 2009. évben digitális, nyomonkövetést és 
hatékonyságmérést, valamint az etnikai adatok kezelését egyaránt biztosító digitális adatbázist hoz 
létre az intézményi bázisadattartalmaival 2009.1. negyedévében. 

A tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó 2009. évi szakmai programelemek: 
- Romano Kher felnőttképzési szervezeti akkreditációhoz tartozó intézményi és képzési dokumentáció 

elkészítéséhez, 
- képzési tematikák, programakkreditációs anyagok fejlesztéséhez, tananyagfejlesztéshez, 
- valamennyi fővárosi önkormányzati tanintézmény könyvtári állományának fejlesztéséhez (cigány 
témájú 

könyv-, film- és hangzóanyag összeállításával), 
- a fővárosi közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzések és tervek kialakításához és 
fejlesztéséhez, a 

közoktatási intézmények deszegregációs programjaiban és a települési esélyegyenlőségi 
helyzetelemzések és tervek kialakításához és valamennyi, az intézmény hatáskörét és célcsoportját 
érintő reintegrációs programhoz nyújtandó módszertani tanácsadáshoz, képzéshez és 
közreműködéshez 

Az adatbázis tervezett elemei és funkciói: 
1. Intézményi programok száma és látogatottsága, bázisadatokkal. 
2. Jogsegélyszolgálat ügyfélszáma és ügyiratforgalmi statisztikája. 
3. Ösztöndíjazásban és tehetséggondozásban részesítettek száma, társadalmi státusz satisztikája. 
4. Ösztöndíjazott tanulók iskolai eredményességének nyomonkövetése. 
1. Szenzitív adatszolgáltatási hajlandóság nyomonkövetése. 
2. Szegregációs jelenségek adatszolgáltatás. 
7. Felsőfokú oktatásba kerülők számának dinamikája. 
8. Minőségi oktatásban illetve szegregált oktatásban résztvevők számának dinamikája. 
9. Gyermektáborok száma, pályázati adatok és realizált adatok arányai. 
10. Felnőttképzési programok résztvevői, társadalmi státusz adatbázis, képzési hatékonyságmérés. 
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11. Szolgáltatások eredményessége adatszolgáltatás. 
12. Intézményi önértékelési rendszer vezetői és belső ellenőrzéssel, folyamatkövetéssel. 

VII . ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉS JEGYZÉK 

A szakmai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 

1. Romano Kher új központ kijelölése, vagy felépítése teljes infrastruktúrával 

2. Fonyódi szabadidő és képzési központ infrastruktúrája 
Elektronikus táblák, multimédiás, digitális adatbázisokra épülő speciális képzési 
programok, eszközök, 4 képzési pont kialakítása Fonyódon. 
Számítástechnikai képzési stúdió 15 munkaasztallal és eszközökkel. 
Könyvtár kialakítása, felszerelése. 
Képzőművészeti stúdió kialakítása, felszerelése. 
Nyelvi laboratórium. 
Videó, rádió, internetes kommunikáció eszközrendszere, képzési stúdióval. 
Konferenciaterem funkciók infrastruktúrája (hangosító, rögzítő, szinkrontolmácsolási 
infrastruktúra). 
Minőségbiztosított gyermekjátszótér, játszóhelyek kialakítása. 
Sporteszközök (sportudvar, pályák, vízi sportok) 
Üdülői strand kiépítése 
Szállító gépjármű beszerzése 
Főzőkonyhai felszerelés és berendezés 

3. Intézményi telephelyen Mercedes kisbusz cseréje 
4. A képzőművészeti alkotások megfelelő szintű raktározásához szükséges épület biztosítása 

VIII . ZÁRADÉK 

A szakmai program nyilvánossága, hozzáférhetősége, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően az egyetértési, véleményezési joggal rendelkezők és a dokumentum 
elfogadóinak aláírása, dátum, intézményi bélyegzőlenyomat. 

Nyilvánosság: www.romanokher.hu, 2009.márciusi szakmai konzultáció társintézményekkel 
és együttműködő partnerekkel. 

Budapest, 2009. 01.30. 

•■4 
Zsigó i te jp 

Igazgató 
Fővárosi Cigány Ház - Romano Kher 

R J U Í O 

A Romano Kher 2009. évi szakmai programját az intézmény szakalkalmazotti közössége 
megtárgyalta és elfogadta. (Nyilatkozatok csatolva.) 

Budapest, 2009. január 30. 
Zsigo Jteno 

Igazgató 
Fővárosi Cigány Ház - RomanirK-ner 
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BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

MÓDOSÍTÁSOKKAL 
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Közgyűlési határozat száma: 366/2009.(111.26.) Föv.Kgy. 
i 'án 1987 évben a Fővárosi 

Budapest Főváros Közgyűlése a ^ ^ ^ ^ ^ y S s és Művelődési Központ 
Tanács VB. által létesített (alapított) Főváros! T a n w ^ - ^ m a n o Kher (Budapest, XV. Énekes 
(alapításkori név) jelenleg Fővárosi $ ^ ^ ^ ^ Z kiadott, többször módosított cs 
u. ÍO/b.) számára az 1231/1992. (IX. 24.) Fov.Kg*-határoz* ( ^ ^ 
egységes szerkezetbe f o g W ^ 
2008. évi CV. törvény 
adja ki 

1. Az intézmény neve 
Fővárosi önkormányzat Cigány Haz-Romano Kher 

a) székhelye: 
Budapest, XV. Énekes u. 10/b 

b) telephelye(i): 
Budapest, IV., Nap u. 7. 
Fonyód, Fürdő u. 7. 

c) típusa: 
általános művelődési központ—. 

d) közfeladata: 
közoktatás 

e) átszervezésből adódó közvetlen jogelőd je(i): 

f) OM azonosító: 

g) címkód: 
3901 

2. Az intézmény alapítója: 
Budapest Főváros Önkormányzata 
Budapest V., Városház u. 9-11. 

3. Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: 
Budapest Főváros Önkormányzata, Közgyűlése 
Budapesf V.TSrarősríáz u-^-lT. 

Okt.Ügyo.Köz.Alo./3. 



izmény működési köre: 

izmény besorolása 
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önálló jogi személy 
ség szerinti besorolása: közszolgáltató költségvetési szén', közintézmény 
átás szerinti besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szén 

tézmény tevékenységei 
tézmény alaptevékenységei 
meny tevékenységi körébe a KSH TEÁOR szerint a következők tartoznak: 
dülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 

" * ír Bmyvkiadás 
port, szabadidős képzés 
kturális képzés 
láshová nem sorolható egyéb oktatás _UU>JUUVO. í i w n * — 

Sktatást kiegészítő tevékenység 

^M/í„„ vrakásazati besorolása: 

Oktatást kiegészítő tevékenység 

izmény alap szakfeladata: 
-4 Üdültetés „ . í i jotnv 
-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

'ézminy továbbismkfeMatai: 
1-5 Könyv-és zeneműkiadás 

M S S * nem sorolt kulturális tevékenység 

InattképzésrBmoiraKJTreviy- «f™n* tajcsolódó szolgatatások nyújtása. 
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.yfelek részére jogsegély szolgálat működtetése. 

3 Szakmai képzés 
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Fővárosi Önkormányzat 
CIGÁNY HÁZ — ROMANO KHER 

1151 Budapest, Énekes u. 10/b. Tel./Fax: (36-1) 306-6812 ciganyhaz@ciganyhaz.hu 

INTÉZMÉNYI ADATOK 

Név: Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher 

Cím: 1151 Budapest, Énekes u. 10/b 

Törzsszám: 3493354 

Adószám: 15493352-1-42 

KSH szám: 15493352-8560-322-01 

Gazdálkodási forma: Önálló költségvetési intézmény 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NYRT. Budapesti Önkormányzati fiók 
1054 Budapest, Báthory u. 9. 

Számlaszám: 11784009-15493352 

Budapest, 2009. november 5. 
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Zsiga J e n ő / 4e!ces^-gím/aryné Harai Zsuzsanna 
ij?az<ektó \-^J9x&Js' gazdasági vezető 
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^NVy, Fővárosi Önkormányzat 

" ^ 4 # £ CIGÁNY HÁZ — ROMANO KHER 

1151 Budapest, Énekes u. 10/b. Tel./Fax: (36-1) 306-6812 ciganyhaz@ciganyhaz.hu 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 

Nagy László elnök Úr 
részére 

Tárgy: Tábori önköltség 

Kérésére tájékoztatásul közöljük a táboroztatási költségeket 10 napos turnusra számolva: 

Étkeztetés 2.500,- Ft/fő/nap 25.000,- Ft/fő 
Útiköltség 2.500,- Ft/alkalom 2.500,- Ft/fő 
Mosatás 800,- Ft/alkalom 800,- Ft/fő 
Szakmai anyag és program 3.500,-Ft/turnus 3.500,-Ft/fő 
Egyéb költségek 500,- Ft/turnus 500,- Ft/fő 
Közműdíjak 3.000,- Ft/turnus 3.000,-Ft/fő 

Összesen: 35.300,- Ft/fő 

A szállás és az ellátás színvonala a 3*-os szállodák szintjének megfelelő. 

A fenti összegek tájékoztató jellegűek, a 2010. évi várható inflációval kalkulálva kerültek 
megállapításra. 

Budapest, 2009. november 9. 

Zsigó Jenő Bolváryné Harai Zsuzsanna 
igazgató gazdasági vezető 
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