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Memorandum o suglasnosti

između

Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske,

Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske

i

Yad Vashema - svjetskog centra za sjećanje na holokaust

o suradnji u području poučavanja o holokaustu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu 
„Ministarstvo"),

Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ,Agencija") i

Yad Vashem - svjetski centar za sjećanje na holokaust (u daljnjem tekstu ,,Yad Vashem"),

u daljnjem tekstu zajednički „sudionici";

podsjećajući da su Republika Hrvatska i Država Izrael države članice Međunarodnoga 
saveza za sjećanje na holokaust i privržene su Deklaraciji iz Stockholma o Međunarodnome 
forumu o holokaustu (2000.), kojom su se obvezale, uz ostalo, da će jačati napore za 
poticanje obrazovanja i sjećanja na holokaust i podupirati poučavanje o holokaustu u 
školama i na sveučilištima, u zajednicama i u drugim ustanovama;

imajući u vidu prijašnju suradnju i godišnje seminare u Yad Vashemu od 2005. godine za 
više od tri stotine (300) hrvatskih nastavnika;

naglašavajući postignuća Ministarstva i Agencije u njihovoj predanosti potpori poučavanju 
0 holokaustu u Republici Hrvatskoj;

naglašavajući profesionalni doprinos stručnjaka Yad Vashema u poučavanju o holokaustu 
u Republici Hrvatskoj;
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naglašavajući važnost podupiranja poučavanja o holokaustu u Republici Hrvatskoj;

priznajući potencijalno pozitivan rezultat koji bi mogao proizaći iz trajne povezanosti, 
konzultacija, suradnje i kolaboracije;

suglasili su se kako slijedi;

Članak 1. - Ciljevi

Sudionici su se međusobno suglasili da će poduzeti sljedeće korake:

1. Organizirati godišnje seminare u Yad Vashemu u Jeruzalemu za hrvatske obrazovne 
djelatnike:

a. Ministarstvo će svake godine uputiti skupinu od najviše dvadeset pet djelatnih učitelja, 
nastavnika, stručnih suradnika, sveučilišnih profesora, kao i ostalih stručnjaka koji se bave 
poučavanjem o holokaustu iz svih krajeva Republike Hrvatske, koji govore engleski jezik i 
koji nisu sudjelovali na nekom od seminara Yad Vashema, na seminar Yad Vashema za 
edukaciju obrazovnih djelatnika.

b. Ministarstvo i Yađ Vashem financirat će troškove vezane uz seminare koji se održavaju u 
Yad Vashemu.
i. Yad Vashem snosit će troškove programa koji se odnose na osiguravanje stručnjaka, 

radionice, većinu obroka, nastavne materijale i neke studijske izlete, lokalni prijevoz te 
troškove hotelskog smještaja u Državi Izraelu.

ii. Ministarstvo će osigurati financijska sredstva za putovanje sudionika iz Republike 
Hrvatske u Državu Izrael, kao i troškove participacije sudionika u iznosu od 100 USD po 
sudioniku.

c. Na seminaru Yad Vashema dopušteno je sudjelovanje samo onim učiteljima, nastavnicima, 
sveučilišnim profesorima, kao i ostalim stručnjacima koji se bave poučavanjem o 
holokaustu, koji su prihvaćeni za ovaj program nakon odgovarajućega prijavnog postupka 
provedenog u Republici Hrvatskoj. Niti jedna druga osoba koja je u pratnji sudionika, bez 
obzira na to želi Ii financijski sudjelovati u podmirivanju troškova vezanih uz seminar, ne 
može sudjelovati u radu seminara (uključujući prijevoz, izlete ili bilo koji drugi dio 
programa seminara).

d. Svaki seminar trajat će najdulje osam dana, a termin održavanja dogovorit će se unaprijed 
između Ministarstva i Yad Vashema.

e. Agencija će priznati seminare za učitelje iz Hrvatske održane u suradnji s Yad Vashemom, 
koji će njihovim polaznicima osigurati potvrde. Svi dokumenti vezani uz seminare 
organizirane u Yad Vashemu namijenjene obrazovnim djelatnicima iz Republike Hrvatske 
jasno će potvrđivati da su programi profesionalnog usavršavanja priznati od Agencije.
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II. Organizirati jedanput godišnje popratni seminar za polaznike edukacije Yad Vashema iz 
Republike Hrvatske:

a. Sudionici će financijski pridonijeti troškovima vezanim uz takav seminar u Republici 
Hrvatskoj.
i. Yad Vashem će podmiriti troškove zrakoplovne karte i dati naknade stručnjacima Yad 

Vashema koji sudjeluju na seminarima za polaznike Yad Vashema u Republici 
Hrvatskoj.

ii. Agencija i/ili Ministarstvo snosit će troškove smještaja i prehrane stručnjaka Yad 
Vashema tijekom trajanja seminara u Republici Hrvatskoj.

III. Sudionici će surađivati u razmjeni nastavnih materijala i u njihovoj provedbi. Ova suradnja 
ovisit će o raspoloživim financijskim sredstvima.

Članak 2. - Razno

I. Ovaj memorandum ni na koji način ne sprječava Yad Vashem da na vlastiti trošak organizira 
seminare za hrvatske obrazovne djelatnike u suradnji s drugim partnerima ili 
organizacijama.

II. Ovaj memorandum pravno je neobvezujući instrument.

Članak 3. - Završne odredbe

I. Ovaj Memorandum stupa na snagu datumom zadnjeg potpisa i vrijedi pet (5) godina. Ovaj 
Memorandum će se automatski produljiti za sljedećih pet (5) godina, osim ako jedan od 
sudionika pismeno ne obavijesti druge sudionike diplomatskim putem o svojoj namjeri da ga 
okonča šest mjeseci prije isteka razdoblja od pet (5) godina.

II. Svaki sudionik može u svako doba okončati ovaj Memorandum pisanom obaviješću ostalim 
sudionicima šest (6) mjeseci unaprijed, zbog bilo kojeg razloga i bez ikakvih pravnih ili 
financijskih obveza.

III. Ovaj Memorandum može se izmijeniti i dopuniti u svako doba uzajamnim pisanim 
pristankom sudionika.

IV. Svaki spor o tumačenju ili primjeni ovoga Memoranduma riješit će se konzultacijama 
između sudionika.
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Ovaj Memorandum o suglasnosti sastavljen je u tri izvornika, svaki na hrvatskom i 
engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske:

cU. ^ lUMjLUbtv I C<X__Ime i prezime.

Potpis

, l'i y ^013Mjesto i datum t

Za Agenciju za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske:

Ime i prezime

LPotpis

:i2..0A
Mjesto i datum ■V

Za Yad Vashem - svjetski centar za sjećanje na holokaust:

Ime i prezime

Potpis^<;Q4,

Mjesto i datum
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