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
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Gyakorló
Közoktatási Intézmény és Egységes Módszertani Intézet - továbbiakban
Intézet
(képviselő: Pásztorné dr. Tass Ildikó 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, szellemi fejlesztést igénylő gyermekek
mozgásszervi, szellemi fejlesztése, 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
nagycsaládok 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
nonprofit szervezetekkel és közös programok szervezése. Külföldön honos
fejlesztő módszerek rászorulók részére történő elérhetőségének biztosítása
és hazai bevezetésének előmozdítása. A gyermekek mozgásszervi,
szellemi fejlesztése tárgyában folyó kutatások és ismeretterjesztés
támogatása.
Az alapítvány célja teljes összhangban áll az oktatási intézmény céljaival,
ezért az Alapítvány (alapszabályában meghatározott feladatának
megfelelően) az Intézet tanulóközösségét segíteni, támogatni szeretné.

Az Alapítvány – anyagi háttér függvényében – már két éve egyre növekvő
számban részvételi lehetőséget biztosít az Intézet tanulóinak az általa
szervezett kötetlen szabadidős integrációs táboraiba, rendezvényeire.
Megszervezi a növendékek segítésére készen álló önkéntesek munkáját.
Kiegészíti az esetlegesen hiányzó higiéniai eszközöket (tisztasági
csomagok). Nagyobb összegben vásárol az intézet növendékei által
előállított dísztárgyakból, és azokat karitatív alkalmak keretében
továbbajándékozza. Szükség esetén felajánlja 9 fős szállítóeszköz
igénybevételének lehetőségét. A lehetőségeihez képest anyagi eszközöket
bocsát a támogatott szervezet részére, és egyeztetés szerint felajánlja az
Alapítvány közreműködését annak pedagógiai programjába azon a
területen, ahol erre igény vetődik fel, és ezt az iskola (Intézet) szabályai
lehetővé teszik.
Az Alapítvány alapszabályban megjelölt tevékenysége keretében elfogadja
az Intézet vezetésének, konduktorainak, pedagógusainak szakmai, illetve
bármely formában nyújtott segítségét, támogatását. Ennek módja az Intézet
mindenkori előírásai szerint történik.
A támogatott a Csodák Csodája Alapítvány által e megállapodás keretén
belül átadott értékeket, javakat elfogadja, azok kizárólagos használatára
jogosult, melynek során – maradéktalanul betartva az Oktatási Intézmény
vagyonkezelésére vonatkozó előírásait – a Csodák Csodája Alapítványnak
a fenti támogatási szerződésben leírt céljait képviseli.
A támogatott szervezet e megállapodás alapján semmilyen anyagi vagy
egyéb irányú bármilyen ellenszolgáltatásra nem köteles, rá nézve
kötelezettség nem származik, ilyent a jelen megállapodás nem keletkeztet.
Az Alapítvány további harmadik személyekkel kialakított minden hivatalos
kapcsolata esetben az Intézet elsőbbségének érdekeit tartja szem előtt.
Jelen megállapodás határozatlan tartamú, és attól bármely fél –
egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal – indokolási kötelezettség nélkül
elállhat.
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