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IFJÚSÁGI ALAP (IFJ-18) - 1. A debreceni fiatalok bevonására épülő ifjúsági projektek támogatása
Megvalósítás
Aláíró
Rövid bemutatkozás
Teljes költség Igényelt támogatás
időpontja
személy

A Medve Szabadtéri Matematikaverseny
a tanulmányi versenyektől szokatlan
módon az egészséges életmódra, a
környezettudatosságra és a szabadidő
hasznos eltöltésére is neveli a résztvevő
fiatalokat, valamint a sikerélményt és ?
csapatverseny lévén a kooperációs
készségek fejlesztését is központi
értékként kezeli. Ezzel a szervezők
reagálni kívánnak a jelenkor fiatalokkal
A Matematika Összeköt Egyesület
kapcsolatos társadalmi kihívásaira is. A
szabadtéri matematikaversenyek,
versenysorozat része a Medve Matek
matematikatáborok és egyéb, a
tehetséggondozó programsorozatnak,
logikus gondolkodást népszerűsítő
mely kreatív és modern felfogásával
rendezvények szervezéséért felelős
szintén a fenti értékeket helyezi
civil szervezet. A Medve Matek című,
középpontba.
A Matematika
iskolán kívüli tehetséggondozó
1.
Mindezzel egy olyan innovatív oktatási
Összeköt Egyesület
program megvalósításán keresztül az
szemléletet kívánunk népszerűsíteni,
egyesület célja a kooperatív
mely lehetővé teszi az élményalapú tudásproblémamegoldó képesség
átadás elterjedését.
fejlesztése, a környezettudatos
Egyesületünk országszerte minden évben
életmód népszerűsítése és az
kb. 500 önkéntes fiatalt von be a
élményalapú matematikaoktatás
szervezőmunkába, akik közül kb. 80-an
elterjesztése.
debreceniek ill. a Debreceni Egyetem
hallgatói ezzel tehát egy komoly helyi
ifjúsági mozgatóereje is van a
rendezvénysorozatnak.
Jelen pályázatban a 2018-as sorozat
országos döntőjének megrendezésére
kérünk támogatást, mely már 3.
alkalommal a debreceni Agóra
Tudományos Élményközpontban kerül
megrendezésre.

2018.05.14. 2018.06.30.

Oldal 1

2 326 000

860 000

Dr. Balogh
Tamás László

Elérhetősége

4028 Debrecen
Laktanya u. 40.

Javasolt
támogatás

Megítélt
támogatás

Debreceni Ifjúsági
2. Szolgáltató
Nonprofit Kft.

3.

Debreceni Kossuth
Társaság

X. Városi Ifjúsági Focikupa
A Debreceni Ifjúsági Ház (DISZ
N.KFT.) és a Debreceni Megyei Jogú
Város Diákönkormányzatának (DIÖK)
közös szervezésében a középiskolai
oktatási intézmények bevonásával.

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2011 szeptemberétől
kapta meg az Ifjúsági Ház
üzemeltetésének feladatát. A Mezon
Ifjúsági Irodában már megszokott és
jól bevált tevékenységeinken,
szolgáltatásainkon - ingyenes
információgyűjtés, ingyenes
internetezési lehetőség, ingyenes WIFI elérhetőség, jegyvásárlás, faliújság,
olvasósarok ? túl igyekszünk új
hagyományokká váló programokat is
indítani, mint a Sport- és
Egészségnap, a Belvárosi Adventi
Délután, a RockMikulás vagy a
kéthetente csütörtökönként tartott
Táncházunk. Az Ifiház egy különleges
hely, ahol a sok tér, helyiség és belső
udvar miatt egyszerre több program is
megvalósulhat.

2018.07.02. 2018.12.31.

360 000

180 000

Halász D.
János

4025 Debrecen
Simonffy u. 21.

DMJV Önkormányzatának felhívása
alapján az Ifjúsági Alap 1. pont alatti
kategória

A társaság célja Debrecen és
közvetlen vonzáskörzetében
tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, kulturális
tevékenység és a kulturális örökség
megóvása.

2018.06.01. 2018.12.31.

1 010 000

300 000

Jóga László

4031 Debrecen
István út 83.8/26

A FEKOSZ egy, a felsőoktatási
kollégiumok számára létrehozott
országos érdekvédelmi és szakmai
szervezet. Megalakulásakor egyik
céljaként azt tűzte ki, hogy a
kollégiumokat olyan rangra emelje,
amely méltó a kollégiumoknak az
értelmiségivé válás folyamatában
betöltött szerepéhez.

2018.08.26. 2018.12.27.

740 000

360 000

Hegedűs Imre

1115 Budapest
Bartók Béla út
105-113

A program sorozat célja, hogy a
fiatalokat sikeres életutak bemutatásán
keresztül kis közösségben együtt
Felsőoktatási
kívánjuk fejleszteni, hogy sikeresebben
4. Kollégiumok
vegyék az akadályokat az életben,
Országos Szövetsége fejlődjön kommunikációs készségük és
vitakultúrájuk, valamint megtanulják
véleményüket kifejezni, meghallgatni
másokat.

Oldal 2

A Függő-Híd Egyesület a
Szenvedélybetegekért közhasznú
egyesület, amelyet a bíróság 2004-ben
vett nyilvántartásába. A szervezet
közhasznú jogállása 2004. 09. 08.-án
lett jogerős. Székhelye: 4024
Debrecen, Varga u. 1.
Tevékenysége: Hiteles tájékoztatás,
felvilágosítás a médián keresztül.
- A lakossági attitűd formálása.
A kábítószerhasználat megelőzése a
Előadások, rendezvények,
serdülők körében.
konferenciák szervezése.
A kábítószerhasználók minél hamarabbi - Szenvedélybetegségek témakörben
Függő-Híd
kezelésbe juttatásának érdekében a
képzések kidolgozása, szervezése,
5. Egyesület a
lakosság és a közösségek érzékyenyítése tartása.
Szenvedélybetgekért
a kábítószerprobléma iránt. A fiatalok és - Prevenciós programok kidolgozása
a családok indirekt edukácija a
és működtetése.
drogproblémával kapcsolatban.
- Szakmai együttműködés iskolákkal
az iskolai drogstratégia megvalósítása
érdekében.
- Kapcsolattartás hazai és külföldi
szervezetekkel.
- Érdek képviselet.
Társadalomtudományi kutatások és
publikációk.
- Tanulmányutak, képzések
támogatása.
- Kultúrális tevékenység

Gróf Wass Albert
6.
Társaság

Kiemelt célunk a Gróf Wass Albert
Társaság tagságának fiatalítása. Ennek
céljából fiatalokat megszólító programok
szervezését tervezzük. A könnyed,
fiatalokat érdeklő, mégis értékeket
közvetítő programokat preferálnánk
elsősorban.

A Gróf Wass Albert Társaság
alapítása (1998) óta változatlan célja:
gróf Wass Albert erdélyi magyar író
emlékének méltó ápolása, s ennek
jegyében közösség építése.

2018.06.03. 2018.10.31.

840 000

440 000

Simonné Kiss
Mónika

4024 Debrecen
Varga u. 1.

2018.10.09. 2018.11.13.

2 000 000

1 000 000

Tulipán
Tamásné

4026 Debrecen
Bem tér 7., I/2.

Oldal 3

7.

Győrfi István
Néprajzi Egyesület

A 2018-as évben a Györffy István
Néprajzi Egyesület több rendezvényt
kíván megvalósítani a debreceni ifjúság
bevonásával:
Campus Fesztivál, Egyetem téren a DE
BTK Néprajzi Tanszékkel
együttműködve szervezzük meg a
Néprajzosok Tára című
rendezvényünket. A program keretében
fotózási lehetőséget kínálunk, ahol egy
parasztház előtt korabeli jelmezbe
öltözve készíthetnek életképeket az
érdeklődők. Mellette a népi játékok
udvarában Kosárba-Labda, KérdésHalászat, Fénykép-Kockák című
játékokkal ismerkedhetnek meg a
résztvevők. A sikeres
feladatmegoldásokért az AjándékRejtekéből adunk jelképes jutalmat.
A Kutatók Éjszakája című rendezvényen Györffy István Néprajzi Egyesület
is képviseltetjük magunkat. Az általunk
kínált programokkal a debreceni fiatalok
érdeklődését kívánjuk felkelteni a
néprajztudomány iránt. Több korosztályt
megszólítva alakítjuk ki a kézműves
asztalokat. Gyöngyfűzés, cseréptányérok
festése, pom-pom csibe készítése,
egyszerű szövőszék használata során
próbálhatják ki magukat. Ezentúl
szórakozhatnak a Kosárba-Labda és a
Fénykép-Kockák című játékokkal is.
A Karácsonyi Ajándékkészítésen a
debreceni óvodások, iskolások és az
egyetemi hallgatók gyertyamártással,
gipsz díszek festésével, mézeskalács
díszítéssel, illetve növényi alapanyagú
babák készítésével ismerkedhetnek meg.
A rendezvényen kerülne sor a helyi
általános iskolásoknak meghirdetett

2018.01.01. 2018.12.31.

Oldal 4

800 000

400 000

Juhász Eszter

4032 Debrecen
Egyetem tér 1.

Debrecen az Észak-Alföldi régió
meghatározó és kiemelkedő települése.
Itt minden lehetőség adott, hogy egy
olyan egészségmegőrző kezdeményezés
váljon országos szintű, példaértékű jó
gyakorlattá, amely egy széleskörű
társadalmi összefogás segítségével
megmutathatja, hogy egyes daganatos
betegségek kialakulása megelőzhető,
illetve korai szakaszban felismerve
eredményesen gyógyítható.
Felvilágosító előadások (emlő- és hereönvizsgálat oktatása, daganatos
betegségek kockázati tényezői, stb.):
középiskolás korosztálynak és felsőfokú
intézményekben tanuló fiataloknak,
munkahelyeken. Campus Fesztivál: több
száz fiatalnak emlő- és here- önvizsgálat
oktatás (4nap)Futó fesztiválok,
8. Holnapom Egyesület egészségnapok, Fitt Főnix, ÉPEN
Egyetemi Egészségnapok: felvilágosító
előadásokkal (emlő- és hereönvizsgálat
tanítása, egészséges táplálkozás,
mentális egészség, mozgás fontossága az
egészségmegőrzésben, stb)
Virágkarneváli figyelemfelhívó
kerékpáros felvonulás: szakembereink,
önkénteseink
részvételével,Egészségnapok évente
több alaklommal: felvilágosító
előadásokkal (emlő-, here-önvizsgálat
tanítása, egészséges táplálkozás,
mentális egészség, mozgás fontossága az
egészségmegőrzésben), kulturális
programokkal. Daganatos betegek és
hozzátartozók számára komplex
rehabilitációs programot működtetünk:
mozgásprogramok, táplálkozás elméleti
és gyakorlati tanácsadást, egyéni és

Ma a világon minden hetedik nő
emlőrákos lesz élete folyamán. A
kutatásoknak köszönhetően jók az
esélyek a túlélésre, főleg ha időben
felfedezik az elváltozást magukon,
ezért nagyon fontos, hogy
össztársadalmi szinten is támogatásra
találjon az egészségmegőrzéssel és
daganatos betegek rehabilitációjával
foglalkozó civilszervezetek munkája.
A debreceni székhelyű Holnapom
Egyesület célja, hogy a vidéki
daganatos betegek is hozzájussanak
kiegészítő terápiákhoz és
rehabilitációs programokhoz, amik
sokszor csak Budapesten elérhetőek.
Kiemelt célunk a rákbetegek
érdekképviselete, a rákbetegséggel, a
rákbetegek életével kapcsolatos
széleskörű szemléletformálás, a
betegek kellő mértékű és szakszerű
tájékoztatása, segítő szolgáltatások
biztosítása, egészségvédő és
sporttevékenységek oktatása,
egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok kidolgozása,
megszervezése.

2018.01.01. 2018.12.31.

Oldal 5

1 400 000

700 000

Bánfi Ildikó

4034 Debrecen
Táltos u. 28.

9.

Járom Kulturális
Egyesület

Pályázatunk az Ifjúsági alap forrására
irányul, a programok célközönségét
pedig a fiatal felnőttek (középiskolások
és egyetemisták, 18 és 25 év között)
alkotják. A projektek megvalósulása igazodva az iskolai tanévhez - 2018.
szeptember-december. A pályázott
összeg 120 000 forint, a teljes
költségvetési keret 300 000 Ft, amihez
180 000 forint önerőt tudunk biztosítani,
azaz a programköltségek 60%-át az
Egyesület saját anyagi keretéből kívánja
finanszírozni, így az Ifjúsági alapból
reményeink szerint a megvalósításra
folyósított összeg a teljes költségeknek
kevesebb, mint a felét (40%) teszik ki.
A benyújtott pályázat célja az ifjúsági
környezettudatosságra nevelés és a zöld
gondolatok (fenntarthatóság, a környezet
védelme és szeretete) népszerűsítése a
középiskolai diákok és a fiatal
egyetemisták körében. A lentebb
ismertetett programelemeket az
Egyesület korábbi gyakorlatához
igazodva, már meglévő tapasztalatokra
építve rendhagyó középiskolai órák és
foglalkozások keretében kívánjuk
megvalósítani. Jelen pályázat keretei
között a debreceni iskolákért és
diákokért végzett egyesületi munkát
szeretnénk folytatni a városi kulturális
intézményekkel együttműködve.
A most benyújtott pályázat úgy épül a
ma egyre inkább előtérbe kerülő
környezeti nevelés, fenntarthatóság és
zöld gondolkodás köré, hogy
összhangban kíván lenni a Zöld város
program közösségfejlesztő projekt (TOP6.9.2.), valamint az Európa Kulturális

Egyesületünket 2011 novemberében
alapítottuk. Fő tevékenységünk a
történelem, néprajz, irodalom,
honismeret témái köré tehető. Az
egyesület tagjai zömmel egyetemisták,
2018.09.01. akik tanulmányaikat szeretnék a civil
2018.12.31.
társadalom szolgálatába állítani.
Tevékenységi körünk: Rendhagyó
történelemórák, kézműves
foglalkozások, kirándulások túrák
szervezése, kiadvány szerkesztés.

Oldal 6

300 000

120 000

Novák Ádám

4032 Debrecen
Füredi út 60.
3/10.

Mályvavirág
Alapítvány
10.
Debreceni
Mályvavirág Pont

Más-Mozaik
11. Szociokulturális
Egyesület

A Mályvavirág Alapítvány a
méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a
megelőzésért dolgozik, országos
szervezetként. Magyarországon öt
Mályvavirág Ponttal működik. A
Pontok feladata, a helyi közösség
összefogása méhnyakrák témában, a
helyi prevenció erősítése és az
A Mályvavirág Alapítvány célkitűzése, érintettek összefogása. Debrecen
hogy támogatást nyújtson méhnyakrákos városban, Fejes Veronika által
nőknek, segítse őket a gyógyulásukban működtetett Debreceni Mályvavirág
valamint az, hogy a megelőzés
Pont nagyon aktív és elkötelezett.
fontosságát hirdesse. Legfontosabb
2016 januárjában megszervezték az
prevenciós célunk, hogy minden magyar Európia Méhnyakrák Megelőzési Hét
nőben tudatosítsuk a méhnyakrák
Debrecen városi programját, melyben
megelőzés fontosságát, és áttörést érjünk a Debreceni Klinika és a Kenézy
el a szűrési hajlandóság illetve az
Gyula Kórház vett részt. A Debreceni
átoltottság növelésében, ezen keresztül Nagyerdei Stadion teljes
pedig elérjük, hogy egyetlen nőt se
vállszélességgel áll azóta is a
veszítsünk el méhnyakrák miatt
méhnyakrák megelőzés mellé, a LOKI
Magyarországon.
focicsapat elkötelezett a
prevencióban. A Debreceni
Mályvavirág Pont, rendszeres
Klubtalálkozókat szervez,
felvilágosító-játékos előadásokkal
kíván eljutni a városban működő
iskolákba, a kórházakban információs
anyagokat kitenni és rákapcsolódni az
Alapítvány programjaira egyaránt.

Ifjúsági Aktivitások a Rocksuliban

A szervezet már több mint 25 éve
fenntartója az első Rocksulinak
Magyarországon. Több ez mint egy
iskola, a Rocksuli egy lehetőség a
fiataloknak, hogy legyen egy
közösségi terük a szabadidő hasznos,
de hangulatos eltöltésére.

2018.05.15. 2018.12.15.

380 910

190 455

Fejes Veronika

4031 Debrecen
Derék u. 261

2018.09.01. 2018.12.31.

420 000

210 000

Vincze Béla

4024 Debrecen
Piac u. 28/b.
II/43.

Oldal 7

Mosolyvirág
Nagycsaládosok
12.
Debreceni
Egyesülete

Tulipános
13. Kézműves
Alapítvány

Debreceni fiatalok bevonását erősítő
programok, ifjúsági projektek segítése,
melyek keretében megvalósul a
hátrányos helyzetű fiatalok párbeszéde.
pl. segítő, sokszínű programok, a
pályaorientációjukat is elősegítő
tanácsadások, előadások által.

Mosolyvirág Nagycsaládosok
Debreceni Egyesülete

2018.05.15. 2018.12.31.

760 000

380 000

Radnainé Filep
Ildikó

A Tulipános Kézműves Alapítvány
szeretne elkészíteni egy térbeli alkotást,
egy kékfestő anyagból készült
meseházikót, amely többféle kézműves
tevékenységet is átölel és egy csodálatos
közös munka gyümölcse. Az Alapítvány
tervében szerepel ezen alkotás
Debrecenben történő kiállítása, majd a
mű további hazai és külföldi bemutatása,
ezzel is Debrecen hírnevének öregbítése.
A ma még épülő, új Néprajzi múzeum
külön kiállító teremben mutatja be a
hazai foltvarrás remekeit, különösen a
magyar kékfestő anyagból készült
alkotásokat, ahol szintén bemutatásra
kerülne ezen alkotás megvalósulása
esetén.

Az alapítvány a népi, nemzeti
hagyományok megőrzése, ápolása,
terjesztése érdekében olyan
személyek, csoportok felkutatását
végzi, aki/akik ezen népi, nemzeti
hagyományoknak,a "régi világ
hangulatát megőrizve" azokat átmenti
a mai világba, és a jelen ember
számára elérhetővé, hozzáférhetővé
teszi azt. Publicisztikai
tevékenységein keresztül közvetíti a
foltvarrás technikáját. ápolja a népi,
nemzeti hagyományokat, a kulturális
örökséget. tevékenységével hozzájárul
és utat mutat a szabadidő kreatív
eltöltéséhez. Megmutatja az utat a
foltvarráshoz szükséges textilanyagok
újrahasznosításának lehetőségéhez,
ezzel segítve a környezetvédelmi
nevelést, valamint anyagok
újrahasznosításának előnyeit. Az
alapítvány kiállításokon,
rendezvényeken, konferenciákon a
kész termékeit bemutatja,
meghatározott célra, időre szükség
esetén bérbe adja, ingyenes
bemutatókat szervez.

2018.01.01. 2018.12.31.

753 051

375 300

4028 Debrecen
Tallódi Mirella Kétmalom utca
17.

Oldal 8

4031 Debrecen
Angyalföld tér
11.

