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MEGHÍVÓ
A Diákjogi-Szektor szervezetei a következ szakmai munkanapjukat 2008. februárjában
tartják Budapesten. Az IKF Alapítvány – mint a szektor együttm ködését támogató szervezet
– ezúton értesíti az érdekl d ket a szakmai programról illetve a részvétel technikai
tudnivalóiról.
Várjuk valamennyi, a közoktatási területen m köd szakmai diákjogi diákönkormányzati,
diákközéleti témával, a diákok állampolgári attit djének fejlesztésével, a tanulók közéleti
tevékenységét segít társadalmi szervezet, szakmai munkát végz civil szervezet jelentkezését
a szakmai munkanapra! A rendezvény nyitott méret, székhely, regionális vagy megyei
kötöttség nélkül minden egyesület, alapítvány, szakmai civil szervezet számára akik a fenti
célok érdekében tevékenykednek.
Helyszín:

Oktatási és Kulturális Minisztérium ill. Rokfort Étterem
1055 Budapest, Szalay u. 10-14. ill. Honvéd u. 18.

Id pont:

2008. február 15. péntek 9.50 – 17.45

Részvételi díj:
szervezetenként 1-1 f részére ingyenes!
A szervezési és az éttermi étkeztetés költségét pályázati támogatásból fedezzük, így a
részvétel szervezetenként 1 f számára térítésmentes. Ezzel kívánunk minden szervezet
számára egyenl esélyt biztosítani. Az egyéni utazási költségeket és az italfogyasztást,
valamint az esetleges szállásköltséget - egyéni igények szerint - mindenki saját maga fedezi.
Minden további jelentkez saját önköltségen veheti igénybe az étterem szolgáltatását (alacart
étkezés biztosított étlapról).
A munkanap tervezett programja, elemei:
Péntek
– 9.50
10.00 – 12.00

12.15 – 13.30
13.30 – 13.50
13.50 – 14.45

Találkozó az OKM bejárata el tt, gyülekezés, regisztráció
Beszélgetés Dr. Aáry-Tamás Lajossal - Vendégségben az Oktatási Jogok
Biztosának Hivatalában
A beszélgetés témái:
• Tanulságos (megtörtént) diákjogi esetek a közoktatás világából,
• Civilek a közoktatási jogok védelméért,
• Alternatív konfliktuskezelési megoldások az iskolákban
A beszélgetést moderálja: Jásper András
Ebéd a Rokfort Étteremben (OKM-mel szemben), szünet
Milicz Ákos: Diákjogi szektor 2008 – célok, elképzelések
Jásper András: Kérdezz-Felelek! A 2007-es Országos Diákparlament
tapasztalatai, történései, folyományai – házi értékelés

14.45 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30 – 17.45

A Diákjogi szektor képviselete az OKM egyeztet bizottságaiban – KPT
diákoldal választás 2008 tavaszán. - A beszélgetést moderálja: Milicz
Ákos
Szünet
Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében, el adás
és tapasztalatgy jtés – Vezeti: Jásper András
Zárszó, búcsúzás

Jelentkezés:
Jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével 2008. február 8-ig
A konferenciával kapcsolatos részletek és jelentkezési lap a www.ikf.ngo.hu/konferencia.htm
oldalon megtalálhatók, letölthet k. El zetes részvételi szándékot jelezni, érdekl dni lehet
Milicz Ákosnál a 06-30/4568010 mobiltelefon számon vagy az ikf@ikf.ngo.hu e-mail címen.
A kitöltött jelentkezési lapokat a következ címeken várjuk február 8-ig:
postán:
IKF Alapítvány 1021 Budapest, Kuruclesi út 5/b.
faxon:
06-1-2395788
A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk és visszaigazoljuk! A Hivatal és az Étterem
kapacitása egyaránt 25 f . Különös elvárás a megjelenésre vonatkozóan nincsen, alkalomhoz
ill , szokásos öltözködés javasolt. Az Étterem az OKM Épületével átellenesen szemben, a
Szalay u. – Honvéd u. sarkán található, honlapjuk címe: www.rokfortetterem.hu . Az ebéd és
az azt követ megbeszélés helyszíne az Étterem galériája. Az étkeztetés csoportosan, el re
egyeztetettek szerint történik.
A napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatok, szakmai kérdések el re feltehet k az
el adóknak ill. az Oktatási Jogok Biztosának is. Ezeket névvel vagy név nélkül ugyancsak
várjuk a fenti e-mail címre, fax számra, ill. postacímre!
Várjuk miel bbi jelentkezésüket a rendezvényre!

Üdvözlettel:
Milicz Ákos
Kuratóriumi elnök

Budapest, 2008. január 10.

A program megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja, a program
szervezéséhez a Diákközéletért Alapítvány és a DIPA Egyesület nyújt szakmai
segítséget számunkra.
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JELENTKEZÉSI LAP

Az IKF Alapítvány koordinálásában szervezett
Diákjogi-szektor Szakmai Munkanapra – Budapest 2008. február 15.
Szervezet neve:.........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Székhelye: _ _ _ _, ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bejegyzési végzés száma: ……………………………….Adószáma: ....................................
Jelentkez neve: .......................................................................................................................
Értesítési címe: _ _ _ _, ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Telefonszáma (körzetszámmal): ..............................................................................................
E-mail címe: .............................................................................................................................
Funkciója, tisztsége a szervezetben:.........................................................................................
Ön az aki térítésmentesen vesz részt a konferencián szervezete delegálásában? Igen - Nem
Ha Ön nem térítésmentesen vesz részt a rendezvényen, akkor kér-e Ön szállást és/vagy
étkezést az IKF Alapítvány szervezésében, vagy egyénileg gondoskodik err l?
Egyénileg gondoskodom róla – Az IKF Alapítványt kérem, biztosítsa részemre
Ha Alapítványunk szervezését kéri, kérjük adja meg a pontos számlázási nevet és címet: ....
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Részt vesz-e más is Önökt l a szakmai munkanapon? (ha igennel válaszol, kérem írja ide a
többi jelentkez nevét!)............................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Kér-e vegetáriánus, lisztérzékeny, cukormentes, stb. étkeztetést, van-e ilyen igénye? ...........
..................................................................................................................................................

Dátum: …………………………….

PH

…………………………………
jelentkez aláírása

Visszaküldend legkés bb 2008. február 8-ig az IKF Alapítványnak a
06-1-2395788–as fax számra, vagy a 1021 Budapest, Kuruclesi út 5/b. postacímre.
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