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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „a Roma Integráció Évtizede Program
Stratégiai Tervró7" szóló H/2920 . számú határozati javaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A Melléklet 2 .7. pontja az alábbiak szerint módosul :

„7. Az érettségit adó középiskolába való bejutás minél magasabb arányban való biztosítása,
mind a szakképzést nyújtó, de érettségit nem adó szakképző iskolák elvégzése után, mind
pedig közvetlenül az általános iskola után .

Szükséges intézkedések
Átfogó ösztöndíjrendszert kell megtervezni és kialakítani a Stratégiai Program első évében,
utána minden évben a költségvetésben meghatározott keretből finanszírozva mind szélesebb
körben kell támogatni a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását és továbbtanulását .

a) Az „Útravaló" Ösztöndíj Program továbbfejlesztése [finanszírozási feltételeinek
biztosítása a mindenkori éves költségvetésben] .

b) A korábban a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által kialakított -általános
iskola ötödik osztályától a felsőoktatásból kikerülésig tartó-ösztöndíjrendszer
felülvizsgálata és továbbfejlesztése [Az „Útravaló" Ösztöndíj Program által
támogatott diákok iskolai sikerességének segítése] .

C) Széles körű mentorrendszer kialakítása a felsőoktatásban tanulók számára [Az
„Útravaló" Ösztöndíj Programba bevont hátrányos helyzetű gyermekek
számának növelése] .

d) A hátrányos helyzetű gyermekek kollégiumi férőhelyekhez való hozzáférésének
javítása annak érdekében, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek sikeresen
befejezze a középiskolai tanulmányait .

e) A jelenleg is működő ösztöndíjrendszerek (pl . Magyarországi roma tanulók
tanulmányi támogatása, Arany János Kollégiumi Program) fenntartása,
továbbfejlesztése ."
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Semjén Zsolt

Kereszténydemokrata Néppárt

Soltész Miklós

Indokolás

Az oktatás a „prioritások prioritása" . A nélkül tehát, hogy a cigány fiatalok tanulását és
továbbtanulását nem segítjük a lehető legjobb és leghatékonyabb módon, erre nem fordítunk
az ország teherbíró képességéhez igazodva, a lehető legtöbb pénzt, minden más program
eleve sikertelenségre van ítélve. Nem beszélhetünk a Melléklet későbbi részeiben felvázolt
tervek sikeréről (cigány szakemberek a közigazgatásban, a vállalkozásokban, az
egészségügyben, stb .), ha az első tíz évben nem tanítunk sikeresen minőségi szakmai
alkalmassá váló fiatalokat .
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Szá falvi László

Kereszténydemokrata Nép

Kereszténydemokrata Néppárt
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