
Együttműködési-támogatási megállapodás

Amely létrejött egyrészről a 

Csodák Csodája Közhasznú Alapítvány /székhely: 1139 Budapest, 
Kartács u. 17/b. Adószáma: 18136555-1-41 Képviselő: Dr. Szolnoki János 
a kuratórium elnöke/ mint támogató

másrészről a 
A  Budapest  Főváros  XIII.  kerületi  Önkormányzat  Ének-zenei  és 
Testnevelési  Általános  Iskola  Berzeviczy  Gizella  tagiskola /1134 
Budapest Tüzér utca 56-58. képviselő: Kovács Andrásné igazgató/
mint támogatott között

az alábbiak szerint:

A  Csodák Csodája Alapítványt a Fővárosi Bíróság Pk 61098/2005/2 sz 
határozatával  2005.  december  07.  napján  jogerősen  bejegyezte,  és 
tevékenységét közhasznúnak minősítette.

Az  alapítvány  célja: mozgásszervi,  illetve  szellemi  fejlesztést  igénylő 
gyermekek  életlehetőségeik  hosszú  távú  szélesítése,  az  életben  történő 
könnyebb  boldogulásuk,  esélyegyenlőségük  érdekében.  Így  például  a 
tanulás,  a  kulturálódás,  a  szórakozás,  sportolás,  kirándulás,  táborozás, 
rekreáció területén, akár egyéni,  akár csoportos programok keretében. A 
fejlesztést  igénylő  gyermekeket  nevelő  családok  segítése  a  fejlesztés 
anyagi és tárgyi  feltételeinek biztosításával,  vagy részbeni biztosításával, 
fejlesztést  igénylő  intézmények  támogatása,  a  fejlesztést  igénylő 
gyermekek  és  családjaik  érdekérvényesítésének,  társadalmi 
esélyegyenlőségének  elősegítése.  Kapcsolatok  létrehozása  hazai  és 
külföldi,  hasonló  célokért  dolgozó  szervezetekkel  és  közös  programok 
szervezése. 
A  Berzeviczy  Gizella  tagiskola tudatosan  vállalt  célja  mozgássérült 
fiatalok  oktatása,  melyet  alapvető pedagógiai  programján  túl  teljes 
mértékben lehetővé tesz az iskola épületének akadálymentes kialakítása, 
mely  lehetővé  teszi  olyan  közösségi  rendezvények,  programok,  célok 
felkarolását,  ahol  sérült  és  egészséges emberek  megismerik,  megértik 
egymás  helyzetét,  nehézségeit.  Ebből  kiindulva  olyan  hozzáállást 
sajátítanak  el,  melyet  a  társadalom  különböző  szintjein  (család, 
munkahely,  egyéb  alkalmi  közösségek)  képviselni  tudnak.  Ezáltal  
elősegítik a sérült emberek társadalmi integrációját, elfogadottságát.



A Csodák Csodája Közhasznú Alapítvány célja teljes összhangban áll az 
oktatási  intézmény  céljaival,  ezért  az  Alapítvány  annak  közösségeit, 
programjait, és személy szerint erre érdemes diákjait, tanulóit mindebben 
segíteni,  támogatni  szeretné.  Ennek  keretében  lehetőségeihez  képest 
anyagi  eszközöket  bocsát  a  támogatott  szervezet  (csoport)  részére,  és 
felajánlja  az  Alapítvány  közreműködését  az  oktatási  intézmény  civil 
programjába azon a területen, ahol ezt annak szabályai lehetővé teszik. (Pl. 
kirándulásokon sérült gyermekek kísérése, felügyelete, programszervezés, 
tanácsadás,  indokolt  segédeszközök  beszerzése,  mozgássérült  tanulók 
táboroztatásának finanszírozása stb.)

A  támogatott  szervezet  e  megállapodás  alapján  semmilyen  anyagi 
ellenszolgáltatásra nem köteles, rá nézve ilyen jellegű kötelezettség nem 
származik, illetve ilyent a jelen megállapodás nem keletkeztet. 

A  Berzeviczy  Gizella  tagiskola vállalja  ugyanakkor,  hogy  –  előzetes 
egyeztetés és részletes eseti  megállapodás alapján – az iskola oktatási, 
illetve közösségi  célokat  szolgáló helyiségeit  igény esetén az Alapítvány 
önálló rendezvényeinek, (Pl ünnepség, gyermeknap, kulturális rendezvény, 
előadás,  vetítés,  stb.)  programjainak,  továbbképzéseinek  vagy  a 
Kuratórium  tanácskozásainak,  üléseinek  céljára  szükség  esetén 
rendelkezésre bocsátja. Az ilyen jellegű rendezvények kapcsán felmerülő 
bármely további költség (Pl. gondnoki felügyelet, stb) az Alapítványt terheli.
 
A támogatott a Csodák Csodája Alapítvány által e megállapodás keretén 
belül  átadott  értékeket,  javakat  elfogadja, azok kizárólagos használatára 
jogosult,  melynek  során  –  maradéktalanul  betartva  az  Önkormányzati 
Intézmény  vagyonkezelésére  vonatkozó  előírásait  –  a  Csodák  Csodája 
Alapítványnak a fenti támogatási szerződésben leírt céljait képviseli.

Kelt: Budapest, 2010-03-29

        Kovács Andrásné  sk                                Dr. Szolnoki János sk
Berzeviczy Gizella tagiskola                  Csodák Csodája Alapítvány

igazgató   kuratórium elnöke 

A fenti okirat az eredetivel egyező.
A másolat hitelességét igazolom.

Dr Szolnoki János elnök


