
              
 

 

 
Roma családok bevonása - a gyermekek sikeres oktatásának elősegítése 

Beszélgetés a projekt keretében készült kiadványról és a lehetséges kezdeményezésekről 
 

A Fundacion Secretariado Gitano, a Roma Oktatási Alap részvételével 2012 augusztus és 2013 május 
között megvalósuló “Roma családok bevonása. Nemzetközi módszertani útmutató: együttműködés a 
roma családokkal gyermekeik sikeres iskolai eredményessége érdekében”  című projektjének keretén 
belül szeretnénk meghívni a Roma családok bevonása- a gyermekek sikeres oktatásának elősegítése 

szemináriumra. A projektet az Európai Unió támogatja, a résztvevő országok Spanyolország, Bulgária, 
Románia, Magyarország. Hazánkban a projektbe bevont partnerek Ács város Önkormányzata és 

szakértőként Tóthné Kecskeméti Katalin, Hódmezővásárhely város Önkormányzata. 

 
Időpont:  
2013. március 29.  
 
Helyszín: 
Európa Pont  
H-1024 Budapest, Lövőház u. 35. Millenaris Park  
 

Program:  
9.30 -10.30 Regisztráció- Útiköltség visszatérítés a helyszínen 

érkezési sorrendben 
 
A regisztráció alatt étkezést és frissítőt biztosítunk.  

10.35-10.40 Köszöntő  
 

10.40-11.10 A Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) -a romákkal 
kapcsolatos főbb tevékenységek és 
kezdeményezések 
 
Czinkóczi Anita 
Nyílt Társadalom Alapítványok  
 

11.10-11.20 Kérdések és válaszok  

11.20-11.50 A “Hogyan segítsük a gyerekek iskolai sikerét –
füzet a Roma családokkal végzett közös 
munkához”című anyag bemutatása 
 
Oláh Nikoletta, Roma Oktatási Alap  
 

11.50-12.00 Kérdések és válaszok  



              
 

 

12.00-12.40 Ebédszünet 
 
Az ebédszünet alatt képek és videók vetítése az 
összegyűjtött jó gyakorlatokról. 
 

12.40-13.40 Beszélgetés hazai jó gyakorlatokról, kerekasztal I. 
o Anyaklub program koordinátora 
o Tóthné Kecskeméti Katalin- szakértő 

Hódmezővásárhely Önkormányzat  
               Deszegregáció Hódmezővásárhelyen 

o Iváncsik Erika- BAZ megyei roma civil 
szerveződés  

             “Az iskola mindenkihez tartozik”projekt 
 

13.40-14.30 Beszélgetés a hazai jó gyakorlatokról, kerekasztal 
II.  
 

Jó Kezdet projekt aktivitás nemzetközi és 
hazai szinten   

o Furugh Switzer Egység a Különféleségben 
Alapítvány 
 “Meséd” projekt(pending) 

o Deák Éva Partners Hungary Alapítvány, 
Szülők az óvodában projekt elem 

o Balogh Antal Add a Kezed Egyesület 
              Mentor tevékenység  projekt elem 
 
           A beszélgetés közben frissítőt biztosítunk.  

 

Útiköltséget térítünk, kérjük, hogy a számlát a következő címre kiállítatni:  

Roma Oktatási Alap 

1066 Budapest  

Teréz krt. 46 

 

FONTOS! Kérem vegye figyelembe, hogy számla nélkül sajnos nem tudunk útiköltséget visszatéríteni. Az 

autóval érkezők számára szükséges az elszámoláshoz forgalmi másolata. 

 
További információ: 
Oláh Nikoletta, Roma Oktatási Alap, nolah@romaeducationfund.org  
+36 702826316 

mailto:nolah@romaeducationfund.org

