2. melléklet
CIVIL ALAP (CA-19) - 2. Kulturális alapellátást, vagy társadalmi esélyegyenlőséget és felelősségvállalást erősítő tevékenységet végző civil szervezetek működési támogatása.
Sz.
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Pályázó neve

Aktív Európai
Fiatalokért
Egyesület

Bihari Állami
Gondozottak
Egyesülete

Csapókerti Népi
Díszítőművészeti
Kör (Csapókerti
Baráti Kör)

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
Igényelt
Teljes költség
időpontja
támogatás

Egyesületünk 2014-ben alakult, fő célunk: - a városban és
vonzáskörzetében élő 12-30 év közötti fiataloknak, illetve a velük
kapcsolatban álló szakembereknek az összefogása, közösség
kialakítása; valamint- az ő személyiségük és egyéb
készségeik/kompetenciáik fejlesztése/erősítése, társadalmi
felelősségvállalásuk erősítése és - a tapasztalati úton történő
tanulási módszerek (non-formális módszerek), illetve azok
hatásainak bemutatása, ismertebbé tétele. Kiemelten kezeljük a
hátrányos helyzetű fiatalok képzését, mellyel a társadalomba,
illetve a munkaerőpiacra való beilleszkedésüket, érvényesülésüket
segítjük (pl. önéletrajz írás, kommunikáció, önismeret). A fejlődés
egyik legjobb útjának az önkéntes munkát tekintjük, így
felvállaltuk az önkéntes munka népszerűsítését a célcsoportban.
Emellett a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését hirdetjük, saját
és partnerszervezetek programjait ajánljuk a fiataloknak. Tervünk,
hogy építsünk egy olyan hálózatot/közösséget, melyben a fiatalok
és a szakemberek, egyének és szervezetek együttműködhetnek a
közös célok megvalósítása és a (szakmai) fejlődés érdekében.
Ennek megvalósítása érdekében 2016-ban elindítottuk a
SZÍNEZŐ Pályakezdő Óvodapedagógusokat Támogató Városi
Munkacsoportot, amelynek keretében több szakmai fórumot és
tréninget szerveztünk, hogy segítsük a fiatalok motivációjának
növelését a pályán való maradás érdekében.

Egyesületünk 2014 decemberében alakult és fő célunk:
- az észak-magyarországi és észak-alföldi régiókban élő 1230 év közötti fiataloknak, illetve a velük kapcsolatban álló
szakembereknek az Európához tartozás tudatának (európai
identitás) kialakítása/erősítése; valamint
- személyiségfejlesztés és egyéb készségek/kompetenciák
fejlesztése és
- a tapasztalati úton történő tanulási módszerek (nonformális módszerek), illetve azok hatásainak bemutatása,
2019.01.01. ismertebbé tétele.
2019.12.31.
Kiemelten kezeljük a hátrányos helyzetű fiatalok képzését,
mellyel a társadalomba, illetve a munkaerőpiacra való
beilleszkedésüket, érvényesülésüket segítjük (pl. önéletrajz
írás, kommunikáció, önismeret). A fejlődés egyik legjobb
útjának az önkéntes munkát tekintjük, így felvállaltuk a
hazai és nemzetközi szintű önkéntes munka népszerűsítését
a célcsoportban. Emellett a szabadidő kulturált és hasznos
eltöltését hirdetjük, saját és partnerszervezetek programjait
ajánljuk a fiataloknak.

A Bihari Állami Gondozottak Egyesületének iroda működésének
támogatása 2019-ben.

A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete 2007-ben alakult
olyan civil szervezetek egyikeként Magyarországon, amely
célul tűzte ki a gyermekvédelmi gondoskodásban élők,
utógondozói ellátásában részesülők, és volt állami
gondozottak támogatását, érdekvédelmi képviseletét. Az
Egyesület közhasznú szervezetként működik.

2019.04.04. 2019.12.31.

5 000 000

A pályázat célja a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör 2019.
évi szakmai programjának támogatása

A kör célja a tárgyi népművészetből a hímzés művészetének
teljes megismerése, eredeti népművészeti munkák készítése
és azok továbbterjesztése. Fennállásuk óta több mint 60
kiállításon szerepeltek, nemcsak városunkban, hanem a
2019.04.18. megyei, területi és országos kiállítások rendszeres szereplői 2019.12.31.
is. Külföldön több alkalommal megjelentek alkotásaik:
Moszkvában, Litvániában, Lengyelországban,
Csehszlovákiában, Japánban és Franciaországban.

80 000

100 000

50 000

Aláíró
személy/
képviseli

Szecskó
János

2 500 000 Buzás Lajos

40 000

Gönczi
Antalné

Javasolt
támogatás

Forgórózsa Táncegyüttes működésért pályázat
A Debreceni Forgórózsa Kulturális Egyesület fő feladata a
táncegyüttes működésének biztosítása.

4.

Debreceni
Forgórózsa
Kulturális
Egyesület

5.

A Kertbarát Egyesületünk fő célja a kertészkedés szeretetének és
hasznosságának ápolása. Közösségek építése és összekovácsolása.
Pályázatunk célja a Megyében működő 11 kertbarát kör
összetartása, létszámának emelése és a fiatalok bevonzása e
közösségi életbe.
2019 évben is részt veszünk a Kertbarátok Országos
Szövetségének továbbképzésén
A 11 kertbarát kör tagjainak 2 napos tovább képzést tartunk
gyakorlati foglalkozással egybekötve.
Névadónk a "polihisztor és világ viszonylatban elismert
Debreceni
szőlőnemesítő" ,a szőlő filoxéra megállítója, ki bebizonyította,
Mathiász János
hogy a homokon is lehet kiválóan szőlőt termelni . Mi sem
Központi Kertbarát
bizonyítja ezt jobban, hogy a Megye és ezen belül is Debrecen
Klub
kiváló bor kultúrával rendelkezik.
Ennek a neme célnak érdekében tartjuk a 2 napos szakmai
előadásokat.
Névadón munkásságának jobb megismerése érdekében a
Megyében működő kertbarátok részére un. Mathiász évet
szervezünk, meghívva Mathiász Gábort névadónk dédunokáját.
Egyesületünk 51 éves múlttal rendelkezik. Az ország második
kertbarát köre vagyunk, szeretnénk ezt az évfordulót a megyei
kertbarátokkal közösen méltó képen megünnepelni, örömet és
megbecsülést nyújtani ezzel is tagságunknak.

Az egyesület a Forgórózsa Táncegyüttes kulturális,
társadalmi, szakmai tevékenységének elősegítése érdekében
fejti ki tevékenységét.
Célja: a magyar néptánc és népzene hagyományainak
2019.01.01. megőrzése, forrásainak felkutatása és ápolása, új
2019.12.31.
koreográfiák kialakítása, bel- és külföldi fellépések
szervezése, a néptánc új kifejezési formáinak kutatása. A
néptánc és népzene megismertetése minden korosztály
számára

1 455 000

A Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub 1968
február 12-én alakult az országban szinte elsők közt. A
szervezet célja a nyugdíjas időskorú emberek összefogása és
2019.05.01. tartalmas programok szervezésével kellemes és hasznos
2019.11.30.
időtöltés biztosítása természet védelemmel egybekötve.
Szervezetünk politikai pártoktól független civilszervezetként
működik.

240 000

Győry
Győző,
705 000
Mecsei
Gyula

75 000

PETŐ
JÓZSEF

6.

Debreceni
Nyugdíjas
Egyesület

A Debreceni Nyugdíjas Egyesület, a belvárosban működő civil
szervezet, tagjainak száma több mint 400 fő. Az éves bevételünk a
tagdíj bevételekből származik, mely olyan kevés, hogy nem nyújt
fedezetet a működéshez elengedhetetlen költségek fedezetére,
illetve arra, hogy minden eddiginél tartalmasabban,
színvonalasabban és látványosabban tudjunk a város kulturális
életében részt venni. 2019. évben a működésünket három fontos
tényező is befolyásolja, melyek többlet költséggel járnak. Ebben
az évben ünnepeljük az egyesület megalakulásának 30.
évfordulóját. Az egyesület céljai között meghatározott generációs
együttműködésen belül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a
sérült gyerekekre egy közös u.n. Családi nap szervezésével,
közös programokkal.
A II. Rákóczi Ferenc emlékév méltó megünneplésére emlékműsor
szervezésével és a Kárpát-medencében történő bemutatásával
készülünk. Ez utóbbira NEA pályázat keretén belül igényeltünk
támogatást. Az első kettőhöz melyet működésünkben nagyon
fontosnak tartunk, kérjük támogatásukat a napi szinten felmerülő
költségeken túl. Ugyancsak szeretnénk elérni, hogy a tánc
csoportunk 6 tagja a hagyományőrzés érdekében megtanult népi
táncok bemutatásához megfelelő fellépő ruhákkal rendelkezzen.

A Debreceni Nyugdíjas Egyesület a város egyik legnagyobb
létszámú és legaktívabb civil szervezete.
A tagok száma az 1989. szeptember 22-i megalakuláskor 70
fő volt, ma 400 feletti.
Az egyesület célja:
- a közösség részére megfelelő információt adni a
nyugdíjasokat érintő témákról,
- színvonalas, és változatos programokon keresztül
2019.01.01. biztosítani a szabadidő kulturált, hasznos és egészséges
2019.12.31.
eltöltést, a hagyományápolást ,
- megteremteni a többségében egyedül élő idősek részére az
egymásra figyelő és egymást segítő közösséghez való
tartozás lehetőségét,
- teret adni baráti kapcsolatok kialakítására,
- kiemelt figyelmet fordítani a generációk közötti
kapcsolatok kialakítására és annak ápolására.

2 200 000

7.

A pályázati támogatás segítségével együttműködő partnereinkhez
kívánunk elutazni. Más alkalommal ezek a partnerek érkeznek
hozzánk látogatóba és a rendezvényeinken fellépnek. Mára már
több mint 10 szervezettel van szoros kapcsolatunk, mely magában
foglalja a megyei, országos és a határon túli szervezeteket is.
Dalkörünk megalakulásának 10 éves évfordulóját is ezen
szervezetek küldötteivel együtt szeretnénk megünnepelni.
Debreceni
Szépkorúak Klubja Októberben az Idősek Napja alkalmával ismét megrendezzük a
"Zene nélkül mit érek én" Kórusok és Dalkörök Találkozóját.
Ezen a találkozón 200 fellépő fog részt venni. A fellépőket díjazni
szoktuk, emellett fontos megemlíteni, hogy a fellépők
megvendégelését is fedeznünk kell.
Ünnepeinken szerény ajándékkal lepjük meg tagságunkat, mint
Anyák napja, Nőnap és Karácsony.

Szervezetünk 2008 júliusában alakult 30 fővel, jelenleg
pedig már 100 tagot tartunk számon.
Olyan szabadidős elfoglaltságot nyújtunk, amely családias
légkörben, testi-lelki harmóniának megfelelő kulturális
programokat nyújt mindenki számára. Szervezetünk azzal a
céllal jött létre, hogy az idős embereket összefogja,
2019.01.02. közösséggé formálja. Különös figyelmet fordítunk a
2019.12.31.
magányos, egyedül élő, család nélküliekre. Szervezetünkön
belül működik a Debreceni Szépkorúak Dalköre. Új
irányvonalat is vettünk az elmúlt évben: Önkéntes
tevékenységbe kapcsolódtunk be, hogy erősítsük az idősek
társadalmi szerepvállalását.

1 000 000

Nagy Barna
elnök,
1 100 000 Balogh
Lajosné
alelnök

314 000

8.
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Debreceni Vasutas
Művészeti és
Az egyesület működési támogatása.
Kulturális
Egyesület

Debreceni Zsidó
Hitközség

Az elmúlt időszakban a Debreceni Zsidó Hitközségben történt
felújításoknak, illetve a Debreceni Repülőtér új desztinációinak
köszönhetően, megnövekedtek a feladatok. A meglévő állandó
létszámot közfoglalkoztatott munkaerő egészíti ki.
A tavalyi évhez képest a közfoglalkoztatott munkaerő programban
jelentős változást hozott az, hogy a támogatás mértéke 40%-al
csökkent, melynek kiegészítése a munkaadót terheli. Az
egyébként is megnövekedett rezsi és munkabér költségek miatt ez
további terheket ró a hitközségre.
Pályázatunkban a közfoglalkoztatott munkaerő bér- és járulék
kiegészítésére kérünk támogatás.

Az egyesület 2005-ben alakult, azzal a céllal, hogy a VOKE
Egyetértés Művelődési Központja mellett segítséget
nyújtson más vasutas és más önszerveződő közösségek
megalakulásához és munkájához. Tevékenységi körébe
sorolta az ismeretterjesztést, a nevelést, oktatást, a művészeti 2019.01.01. oktatást és készségfejlesztést, kulturális tevékenységet,
2019.12.31.
valamint a hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi
esélyegyenlőség elősegítését. Így részt vett az egyesület a
Vasútmodell kiállítás szervezésében, a Maticska Jenő
Képzőművészeti kör munkájának segítésében, stb.

595 000

295 000 Kardos Ilona

A Debreceni Zsidó Hitközség törekszik a zsidó vallási és
kulturális értékek megőrzésére, a hagyományok
fenntartására, illetve ezek minél szélesebb körben való
megismeretésére. Egyházi tevékenyése mellett szociális és
karitatív tevékenységet is folytat.

715 820

357 910

2019.01.01. 2019.12.31.

Szalánczi
Viktória

10.

11.

A hollandiai Dorcas-t 1983-ban hozta létre Dirk Jan Groot
keresztény ember, aki a Máté Evangéliuma 25. része alapján
elhívást kapott a szegények és rászorulók elérésére. A családi
házukban elinduló szervezet az évtizedek során egy nemzetközi
szervezetté nőtte ki magát, 20 országban található irodája. 1991ben alapították meg a magyarországi szervezetet, melynek
telephelye a Debrecen mellett található, Erdőspusztán. A Dorkász
Pihenőközpont 5,5 hektáron biztosít lehetőséget a sportolásra,
táborozásra és konferenciák szervezésére.A magyar Dorkász
kuratóriuma felekezetközi egyházi és laikus vezetőkből áll,
2016.01.01-től önálló közhasznú alapítványként működik, a
Dorkász Szolgálat holland testvérekkel a mai napig jó kapcsolatot ápol. A
Közhasznú
magyarországi szervezet, melynek új neve Dorkász Szolgálat, 15
Alapítvány
településen több, mint 40 gyülekezettel és intézménnyel
együttműködve valósítja meg fejlesztő programjait határon innen
és túl magyarországi támogatók segítségével. Kiemelt
célcsoportjai közé tartoznak a rászoruló családok, hátrányos
helyzetű gyermekek és a nehéz körülmények között élő idősek.
Diakóniai programjain keresztül évente átlagosan 24 tonna ruhát
és 11 tonna élelmiszert oszt ki mintegy 8000 kedvezményezett
számára. Az Alapítvány költségvetésének maximum 20-25%-át
tehetik ki a kiadások, 80-75%-ot fordít adományozásra, karitatív
célokra. Ezt az elvet szem előtt tartva, igyekszik a szervezet
minden pályázati lehetőséget megragadni, és a felmerülő
működési költségekre külső forrást biztosítani.

A hollandiai Dorcas-t 1983-ban hozta létre Dirk Jan Groot
keresztény ember, aki a Máté Evangéliuma 25. része alapján
elhívást kapott a szegények és rászorulók elérésére. A
családi házukban elinduló szervezet az évtizedek során egy
nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, 20 országban
található irodája, több száz projektet valósítanak meg
Afrikában, Közel-Keleten és Kelet-Európában. 1991-ben
2019.01.01. alapították meg a magyarországi szervezetet, melynek
2019.12.31.
telephelye a Debrecen mellett található Erdőspusztán. A
Dorkász Pihenőközpont 5,5 hektáron biztosít lehetőséget a
sportolásra, táborozásra és konferenciák szervezésére.
A magyar Dorkász kuratóriuma felekezetközi egyházi és
laikus vezetőkből áll, 2016.01.01-től önálló közhasznú
alapítványként működik, a holland testvérekkel a mai napig
jó kapcsolatot ápol.

23 562 000

Együtt az
Állatokért
Állatvédő
Közhasznú
Egyesület

Az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület
2004 januárjában jött létre azzal a céllal, hogy Debrecen és
környékén az utcára kidobott, balesetes, sérült kóborló
kutyák és macskák számára menedékhelyet biztosítson, az
állatokat orvosi ellátásban részesítse, majd megfelelő gazdát
találjon nekik.
Az egyesület működése során közel több száz kutyát és
macskát fogadott be, majd juttatott gazdához.
2019.06.01. Az Egyesület célja, hogy a Kutyaház Állatotthon olyan
2019.12.31.
menhely legyen, ahol a sokat szenvedett állatok
visszanyerhetik az emberekbe vetett hitüket és biztonságban,
szeretetben élhetik le hátralévő életüket vagy találhatnak
szerető, gondoskodó gazdikra.
Valamint olyan programokat szervezzenek, amely elősegíti
az elfogadhatatlan körülmények között tartott állatok
védelmét, felkutatását és az állatok kínzásának
megakadályozását.

2 200 000

Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület működési
támogatása 2019

2 156 000

Kiss Ábel
Lukács

Szendrei
1 100 000 Krisztina
Viktória

12.

13.

14.

Az Érted-Együtt Támogató Szociális Egyesület célja 2019-ben is
a társadalmi célok megvalósulásának elősegítése, célcsoportjainak
hatékony támogatása. A korábbi években elkezdett
tevékenységeinket 2019-ben is folytatjuk, továbbá új projektek
megvalósítására törekszünk. A megpályázott összegből elsősorban
a biztos és folyamatos működés feltételeit teremtjük meg. A
fogyatékkal élők szállítására saját tulajdonú gépjárművet
használunk, és a szállítás díjmentes. A gépjárművünk kötelező
Érted Együtt
Támogató
biztosítását, és szervizelését szeretnénk ebből a pályázatból
Szociális Egyesület finanszírozni. A szervezetnél jelenleg 14 főállású munkatárs
dolgozik. A pályázat az ő foglalkoztatásukat kívánja továbbra is
biztosítani, illetve bővíteni a foglalkoztatottak körét az egyesület
tevékenységeinek ellátása kapcsán. A zavartalan háttér
megteremtéséhez szükséges irodai és működési költségeket (is
részben ebből a forrásból kívánjuk finanszírozni. A könyvelési és
bérszámfejtés díjának kifizetéséhez is nagy segítséget nyújtana ez
a pályázat.

Fény Felé
Alapítvány

Az ?Érted Együtt? Támogató Szociális Egyesületet 2006.
augusztus 15-én hozták létre Debrecenben szociális munkás
és jogász fiatalok, azzal a célkitűzéssel, hogy segítséget
nyújtsanak a hátrányos helyzetű illetve a fogyatékkal élő
embereknek abban, hogy teljes tagjai legyenek a
társadalomnak. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet arra,
2019.05.01. hogy klienseik a lehető legkisebb hátrányát érezzék
2019.12.31.
fogyatékosságuknak, és ez által javuljon életminőségük.
Az Egyesület kiemelten fontosnak tartotta a kevesebb
lehetőséggel élők esélyegyenlőségének biztosítását, önálló
életvitelük elősegítését, társadalmi integrációjuk gyakorlati
megvalósulását, melynek alapfeltétele az integrált egyéni és
össztársadalmi gondolkodás.

A Debrecen Önkormányzat Civil Alap pályázatának segítségével
a Kincsesláda Ház beindítását kívánjuk megvalósítani: lakók,
szakdolgozók kiválasztását, felkészítését, komplex
szükségletfelmérés elvégzését. A fogyatékkal élő jelentkezők
számára szociális önállóságot fejlesztő programokat szervezünk.
Pl. főzési-, háztartási ismeretek, takarítás, házimunka, stb.
tanítása. Szüleik számára szülőklubot szervezünk, ahol a
legfontosabb téma a gyermekeik elengedése, felnőtt fogyatékkal Fény Felé Alapítvány célja fogyatékkal élők
élők társadalmi szerepvállalása. Szakdolgozóink felkészítése a TL életminőségének javítása
ház működtetésére (elméleti és gyakorlati oktatás). Lakók,
szakdolgozók, szülők számára közösen 15 fő számára 5 napos
felkészítő tábort szervezünk. A programok célja a lakóink és
családjuk megismerése, képességeik feltérképezése, intenzív
fejlesztése úgy, hogy a Kincsesláda Ház falainak növekedésével
párhuzamosan felkészítsük potenciális lakóinkat az önállóbb
életre és a munkavégzésre valamelyik Kincsesláda műhelyünkben

Forrás Lelki
Nyári gyermeknapközi a Tócóskertben élő hátrányos helyzetű
Segítők Egyesület fiatalok részére

1989 tavaszán 12 keresztény ember ült le arról beszélgetni,
hogy milyen problémákat látnak munkájuk során.
Mindannyian azt érezték, hogy a család egészének
ellátásával kell foglalkozni. Teleki Béla pasztorálpszichológus végezte a lelkes csapat felkészítését.

2 915 000

1 457 500

Morvai
Orsolya

2019.08.01. 2019.12.31.

2 238 150

1 100 000

Dr. Suller
Attiláné

2019.07.29. 2019.08.02.

289 900

144 950

Gyarmati
Barna

15.

16.

Az egyesület legfőbb célkitűzése ételintoleranciában és
ételallergiában szenvedő betegek, különösen a laktóz
érzékenyek kapcsolattartási rendszerének intézményes
megteremtése. Ezen belül összejövetelek szervezése,
előadások tartása, aktuális információk gyűjtése, életviteliés táplálkozási tanácsadás. Az egyesület céljának
A Főnix Életviteli Tanácsadó Humánszolgáltató Egyesület
Főnix Életviteli
Debrecen városában szeretne segítséget nyújtani az étel érzékeny, hatékonyabb elérése érdekében az alábbi tevékenységeket
Tanácsadó
főleg laktózérzékeny betegeknek. Az egyesület átalakult és a
kívánja megvalósítani:
Humánszolgáltató
kezdeti nehézségek miatt működési költségekre és ahhoz
Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés
Egyesület
kapcsolódó kisebb tárgyi eszközök beszerzésére pályázik.
Érdekképviselet kialakítása és működtetése
Segítőszolgálat szervezése és működtetése
Kulturális programok és szabadidős tevékenységek
szervezése
Munkaerő-piaci programok megvalósítása
Marketing tevékenység a fenti célok elérése érdekében

Hajdú-Bihar
Megyei
Élelmiszerbank
Egyesület

Élelmiszermentés és osztás Debrecenben

2019.05.01. 2019.12.31.

1 430 000

715 000

Egyesületünk élelmiszermentést végez Hajdú-Bihar
Megyében. A célunk az, hogy koordináljuk, optimalizáljuk a
debreceni élelmiszermentést és a lehető legszélesebb körben
tudjuk szétosztani a megmentett élelmiszert. Jelenleg már a
régió három megyéjébe, Hajdú-Bihar megye, SzabolcsSzatmár-Bereg megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye
településeire juttatjuk el az adományokat.
Tevékenységünk során a partner áruházakból összegyűjtjük
azokat az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket,
2019.01.01. amelyeket azok már nem értékesítenek. Az összegyűjtött
2019.12.31.
élelmiszerfelesleget az elosztó raktárunkba szállítjuk. Itt az
élelmiszereket minőségi ellenőrzés után szétosztjuk az
együttműködő karitatív partnerszervezeteink között, melyek
a saját telephelyeiken, illetve támogatottjaik
lakókörnyezetében szétosztják a rászorulók között. Jelenleg
31 karitatív szervezettel állunk kapcsolatban a régiónkban.
Partnerszervezeteink közreműködésével az
élelmiszeradományokkal 18.000 rászoruló megélhetését
segítettük.

1 172 000

550 000

Bakó-Varga
Edina

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület 1982-ben
alakult a megyében élő és dolgozó, akkor még elsősorban
amatőr tárgyalkotó népművészekből. Az ország minden
megyéjében kezdeményezték, elsősorban a megyei-városi
közművelődési intézmények segítségével ezeknek a szakmaiérdekvédelmi szervezeteknek a megalakítását.
17.

18.

Hajdú-Bihar
Megyei
Népművészeti
Egyesület

Hajdúsági
Diabetesz
Egyesület

Az egyesület működésének támogatása, a Népi Mesterségek Háza 2014 nyarától, a közhasznúság feltételeit teljesítve
2019.01.01. Debrecen, Hatvan u. 57. fenntartása.
közhasznú civil szervezetként működik, önkéntes tagsággal, 2019.12.31.
a közjegyző által jóváhagyott alapszabállyal és minden az
1989-es II. törvény, az egyesülési törvény által
meghatározott működési feltétellel.
130 fős tagsága Hajdú-Bihar megye 15 településén
tevékenykedik, továbbá budapesti, Jász-Nagykun Szolnok
megyei és Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alkotók is
erősítik a szervezetet.

Ma már az orvostudomány is tudja és vallja, hogy a mozgás maga
az élet. Viszont sokan vagyunk akik elfelejtettük ezt, hányan
megyünk gyalog a munkahelyünkre? Nem kell ötven feletti, kissé
túlsúlyos hölgyként sportolónak lenni, de mozogni
kell!Szeretnénk Egyesületünk tagjai számára is rendszeressé tenni
az Országos felhívást, amelynek célja: ,,Sétálj egészségedért!"
Működési költségeink finanszrozására, továbbá tagjaink részére
Novo Nordisk botok beszerezésére, amivel ösztönöznénk a több
és egészségesebb mozgást!

Egyesületünk 20. éve dolgozik azon, hogy működésünk
kiegyensúlyozott , kiszámítható legyen úgy anyagilag, mint
a jövő tervezése. Minden hónapban egyszer tartunk
összejövetelt tagjaink részére , ahol minden esetben olyan
előadásokat tervezünk és hallgatunk meg, amelyek segítenek 2019.05.02. a cukorbetegség kezelésében, a szövődmények elkerülése
2019.12.31.
érdekében, tekintettel arra, hogy sajnos tagságunk már
érintett e betegségben. Propaganda munkánk legfőbb célja a
cukorbetegség megelőzése, vagy ha ez már nem megy, a
szinten tartása, a szövődmények elkerülése.

Hubert
Erzsébet

900 000

450 000

330 000

165 000 Balog János

19.

20.

Halápon a
Gyermekekért
Közhasznú
Egyesület

RÖVID PÁLYÁZATI ISMERTETÉS A CIVIL ALAP
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Amit szeretetből odaajándékozol a
gyermeknek, barátodnak, nemzetednek, örökre a tied marad.
HALÁPON A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
CÉLJAI Az Egyesület célja minden olyan tevékenység
kezdeményezése, elősegítése, támogatása, amely a hátrányos
helyzetű lakosság, hátrányos egyének szociális, kulturális,
egészségmegőrző támogatását tekinti céljának. Ennek keretében
az Egyesület elsődleges céljai:
- hátrányos helyzetű gyermekek és családok megsegítése,
életkörülményeik javítása
- a hátrányos helyzetű gyermekek könnyebb beilleszkedéséért
rendszeres összejövetelek (hétvégi)
- foglalkozások szervezése
- gyermekek készségfejlesztése,
- kapcsolattartás a határon túli magyarokkal
- természetünk megismerése, megbecsülése
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik
minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, más társaságokkal és szövetségekkel,
amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak
megvalósítását.
E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség-és vagyonszerzési
cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.
A fentiekben meghatározott célokat pályázatokból,
támogatásokból és a befizetett tagdíjakból kívánja elérni.

"Amit szeretetből odaajándékozol gyermekeknek,
barátodnak, nemzetednek örökre a tied marad"-egyesületünk
mottója,ez a gondolat végig kíséri munkánkat nap mint nap.
Az egyesület célja minden olyan tevékenység
kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a hátrányos
helyzetű lakosság, hátrányos egyének szociális, kulturális,
egészségmegőrző támogatását tekinti céljának.
Elsődleges célunk:
-hátrányos helyzetű gyermekek és családok megsegítése,
életkörülményeik javítása
2019.01.01. -a hátrányos helyzetű gyermekek könnyebb
2019.12.31.
beilleszkedéséért rendszeres összejövetelek, foglakozások
szervezése
-gyermek készségfejlesztés
-kapcsolattartás a határon túli magyarokkal
-természetünk megismerése, megbecsülése
Egyesületünk céljainak megvalósítása érdekében
együttműködik minden olyan hazai és nemzetközi állami,
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más társaságokkal és
szövetségekkel, amelyek segítik az egyesület eredményes
működését és céljainak megvalósítását.

4 000 000

Tóthné
2 000 000 Berekméri
Dalma

Holnapom
Egyesület

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,
Tevékenységünk egyik fő célja a daganat-prevenció. Másik fő
profilunk a daganatos betegek gyógyulást segítő komplex
ezért nagyon fontos, hogy össztársadalmi szinten is
rehabilitációja. Célunk, hogy minél több Debrecenben és
támogatásra találjon az egészségmegőrzéssel és daganatos
vonzáskörzetében, az Észak - Alföldi Régióban élő daganatos
betegek rehabilitációjával foglalkozó civilszervezetek
beteg és hozzátartozója számára eljusson komplex rehabilitációs munkája.
programunk híre, ezáltal is minél többen tudjanak ingyenesen
A debreceni székhelyű Holnapom Egyesület célja, hogy a
2019.01.01. részt venni ezeken foglalkozásokon. Ezek hatására a betegek
vidéki daganatos betegek is hozzájussanak kiegészítő
2019.12.31.
hatékonyabban tudnak gyógyulni, kezeléseik mellékhatásai
terápiákhoz és rehabilitációs programokhoz, amik sokszor
elviselhetőbbé vállnak, jobb életminőségben tudnak felépülni.
csak Budapesten elérhetőek. Kiemelt célunk a rákbetegek
Újra hasznos tagjai lesznek a társadalmunknak. Mind daganatérdekképviselete, a rákbetegséggel, a rákbetegek életével
prevenciós feladatainkat, mind a daganatos betegek gyógyulást
kapcsolatos széleskörű szemléletformálás, a betegek kellő
segítő-komplex rehabilitációs foglalkozásait napi szinten látjuk el mértékű és szakszerű tájékoztatása, segítő szolgáltatások
heti több alkalommal, rendszeresen egész évben.
biztosítása, egészségvédő és sporttevékenységek oktatása,
egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
kidolgozása, megszervezése.

2 100 000

1 050 000 Bánfi Ildikó

21.

22.

23.

Az alapítvány célja olyan alapfokú művészeti iskola
létrehozása és fenntartása, amely általános iskolás
gyermekek művészeti, elsősorban néptánc-oktatását végzi.
Az alapítvány által fenntartott alapfokú művészeti iskola
tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a magyar néptánchagyományok, motívumok a jövő nemzedéke számára
kulturális örökségként fennmaradjanak. Az alapítvány által
fenntartott művészeti iskola célja, hogy az iskolás korúak
2019.01.01. megismerjék és megtanulják a magyar néptáncok egyes
2019.12.31.
típusait, fellépéseikkel , műsoraikkal bemutassák a magyar
néptáncművészeti hagyományokat, s ezáltal erősítsék a
magyarság tudatukat. Az Alapítvány célja továbbá, hogy
különböző rendezvények, találkozók, kapcsolatok keretében
és segítségével, az ezekben való aktív részvétellel
megvalósulhasson a magyar néptánc megőrzése, oktatása és
bemutatása.

446 000

223 000

Józsa Fejlődéséért A JÓZSA Magazin ingyenes havilap kiadása és annak online
Alapítvány
felületének (www.jozsanet.hu) weboldal működtetése.

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány Debrecen város Józsa
városrészén működő civil szervezet, mely 1999-es alapítása
óta közhasznú jogállású. Az alapítvány adja a ki a Józsa
című havilapot, az évente megjelenő Józsai Szaknévsort, a
2019.01.01. jozsanet.hu weboldalt, az időszaki megjelenésű Józsai
2019.12.31.
Családi Magazint ill. működteti a Nyitott Tanulási
Központot (NYITOK) a Józsai Közösségi Központban, a
Józsaparkban. Alapítványunk jogosult az SZJA 1%-ra,
adószámunk: 18557325-1-09.

4 000 000

2 000 000

Jövő Boldogsága
Segítő és
Támogató
Egyesület

Egyesületünk 2012. novemberében alakult. Fő működési
területünk a kultúra. Olyan programok szervezünk melyek
elősegítik Debrecen város és Hajdú-Bihar megye értelmiségi
csoportjainak presztízsnövelését, melyek társadalmi
megítélése romlik Magyarországon. Programjainkkal széles
körnek biztosítunk ingyenes tartalmas színvonalas kulturális
lehetőséget. 2014-re egyesületünk közhasznú lett.
2019.05.01. A II. Kulturális Közmunkaprogram keretében 6 főnek
2019.12.31.
biztosítottunk munkát.
A III. Kulturális Közmunkaprogram keretében 2015-ben 2
főre van szerződésünk.
Kedvezményezett: 2014-ben 6003 fő. Közérdekű önkéntes
tevékenységet 25 fő végzett.
Bejelentkeztünk az Emberi Erőforrások Minisztériumához,
ahol a 8164 sz. alatt nyilvántartásba vették egyesületünket.

971 000

485 000

Hungaricum
Művészeti
Közhaszn
Alapítvány

A Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány 2019. évi
működési támogatása

Működési támogatás

Törökné
Csécs Lenke

Sass
Bálintné

24.

Katolikus
Beteglátogató
Szolgálat
Alapítvány

A Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány önkéntes
beteglátogatóinak egyik központi feladata a kórházakban
tartózkodó felnőtt betegek mentális támogatása.
Egyik célunk, hogy minél többen megismerjék a
tevékenységünket, ezáltal pedig minél több önkéntes
beteglátogató legyen jelen a debreceni kórházakban, amelyre a
pályázatban tervezett programok lehetőséget nyújtanak. Sok a
kórházakban tartózkodó beteg, így szeretnénk minél több
önkéntest toborozni, bevonni a programokba és hosszú távon
motiválni őket. Önkéntesek tekintetében kiemelt célcsoport a
középiskolai és egyetemi hallgatók, a betegek lelkigondozása
mellett programjainkkal az ő figyelmüket is szeretnénk felhívni. A
kórházban tartózkodó betegekkel folytatott segítő beszélgetések
mellett az alábbi programokat szeretnénk megvalósítani a pályázat
keretein belül: 1. pünkösdi beteglátogatás 2. jégkrémosztás a
betegeknek 3. karácsony a Klinikán.

Az Alapítvány az egészségügyi betegellátás minőségi
szolgáltatásaihoz csatlakozva elsődlegesen a lelkigondozói
és önkéntes beteglátogatói feladatok ellátását tűzi ki célul,
lelki és spirituális segítségnyújtásra törekszik elsősorban a
debreceni kórházakban, egészségügyi és szociális
intézményekben tartózkodó betegek és hozzátartozóik,
valamint az egészségügyi dolgozók részére. Az Alapítvány 2019.06.01. fő célkitűzésének tekinti továbbá az önkéntes beteglátogatás 2019.12.31.
népszerűsítését, regionális szintű kiterjesztését, ezért az
Alapítvány fontosnak tartja a lelkigondozással, illetve az
önkéntes beteglátogatással kapcsolatos kiadványok,
reklámanyagok, továbbá a lelki egészségvédelem
megőrzését, helyreállítását szolgáló kiadványok,
prospektusok előállítását, terjesztését.

700 000

BihariHorváthné
350 000
Szokolai
Katalin

25.

26.

Közlekedés
Biztonságáért
Alapítvány

KVALITÁRS
Kultúrális
Egyesület

Alapítványunk 25 éve működik debreceni székhelyű közhasznú
alapítványként, melynek tisztségviselői a támogatóink
adományaiból, a köz javára tevékenykednek. Fő célunk a
közlekedésbiztonság javítása, gyermekeink felkészítése a
biztonságos közlekedésre és a közlekedési kultúra fejlesztése. A
baleset-megelőzési tevékenységünk mindig a közlekedésük során
hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett kategóriára irányul.
Fokozott figyelmet fordítunk a magán gépjárművezetők
közlekedésének elősegítésére, a motorkerékpározás biztonságát
szolgáló intézkedések bevezetésére, a motorkerékpárt vezetők
szellemi és vezetéstechnikai felkészítésére.
A 2019-es évben számos rendezvényünk kerül megszervezésre.
Többek között a már 6. alkalommal megszervezett ?Csillagtúra
Motorozás?, az iskolai közlekedésre nevelés elősegítő vetélkedők,
ahol értékes, a közlekedésre nevelést segítő eszközöket sorsolunk
ki. Különböző technikai bemutatókat, lakótelepi napokat, motoros
felvonulásokat rendezünk országos és határmenti helyszíneken.
Célunk az intelligens gyalogátkelőhelyek kialakítása, amihez
azonban támogatásra van szükségünk. Költségeink során
felmerülnek a motorok vizsgáztatási, karbantartási, üzemeltetési
költségei, valamint a felvonulások és különböző motoros
rendezvények során az üzemanyagköltség.
Összegezve megállapítható, hogy az alapítvány az eltelt
időszakban rugalmasan alkalmazkodott a változó társadalmi
gazdasági, politikai és közlekedési körülményekhez, megtalálta
helyét a baleset-megelőzés területén, a sokszor kusza közlekedési
helyzetekben. Az együttműködésen alapuló közlekedési kultúra
fejlesztésére többirányú intézkedésekkel, rendezvényeivel és
tanácsaival elismertséget szerzett a szakterületen. Törekvésünk
arra irányult, hogy a közlekedés-biztonsági helyzet javuljon,
közlekedési kultúránk igazodjon az európai elvárásokhoz.

Alapítványunk 25 éve működik debreceni székhelyű
közhasznú alapítványként, melynek tisztségviselői
ellenszolgáltatás nélkül, a támogatóink adományaiból, a köz
javára tevékenykednek. Fő célunk a közlekedésbiztonság
javítása, gyermekeink felkészítése a biztonságos
közlekedésre és a közlekedési kultúra fejlesztése. A balesetmegelőzési tevékenységünk mindig a közlekedésük során
hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett kategóriára
2019.05.01. irányul. Fokozott figyelmet fordítunk a magán
2019.12.31.
gépjárművezetők közlekedésének elősegítésére, a
motorkerékpározás biztonságát szolgáló intézkedések
bevezetésére, a motorkerékpárt vezetők szellemi és
vezetéstechnikai felkészítésére.
A Közlekedés Biztonságáért Alapítvány 1993-ban a
rendszerváltás után hoztuk létre, a változó társadalmi
rendszerünk közlekedési kultúrájának javítására.

5 437 400

2 700 000

Családi kulturális és sportrendezvények, melyek a mozgás és az
előadások ötvözetében az egészséges életmódra és a rendszeres
portolásra hívja fel a figyelmet.

A lakosság kulturális és sport életének fejlesztése,
innováció, új lehetőségek feltárása, meglévő
lehetőségek bővítése. A kultúra különböző ágazatainak
népszerűsítése. Kultúrával, sporttal, médiával
kapcsolatos munkahelyek teremtése. Fiatal tehetségek
támogatása, számukra megjelenési és fejlődési
lehetőségek biztosítása. Tömegsport, valamint
mindennapos mozgás népszerűsítése. Kulturális és
sportos életmódra nevelés, oktatás. ALIZETICS
Alakformáló Női Torna Akadémia kereteinek biztosítása,
működtetése. Kulturális és sport élettel kapcsolatos
kommunikációs és média háttér biztosítása.

1 000 000

500 000

2019.05.01. 2019.12.31.

Vágó
Erzsébet

Force Aliz
Anikó

27.

Az Alapítvány alakulásának célja, a működési területén élő vakok
és gyengénlátók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
foglalkoztatásának és oktatásának előmozdítása, művelődésének
és rehabilitációjának támogatása. Az Alapítvány munkavállalót
nem foglalkoztat. Önkénteseket befogadó regisztrált szervezetként
működik. Működtetését, rendezvényeit önkéntes személyek
bevonásával végzi, ezek száma 27 fő. Néhány esetben megbízási
szerződést köt egyes szolgáltatásainak az ellátása érdekében. A
megyében közel 4000 fő súlyosan látássérült személy él. Az ő
Látásnélküli Világ érdekükben működtetik az Alapítványt. Részükre szerveznek
Alapítvány
szakmai programokat, kirándulásokat, kulturális foglalkozásokat.
A vak és gyengénlátó személyeket a helyi egyesület
közreműködésével tudja megszólítani.
A tevékenységgel hozzásegítjük a súlyosan látássérült
személyeket szabadidejük hasznos eltöltéséhez, kimozdulnak a
négy fal közül, kapcsolatokat teremtenek, ismerkednek egymással,
tapasztalatokat szereznek az integrált élet körülményeiről.
A programokon résztvevő látássérült személyek immár nem
láthatatlan polgárai a társadalomnak, hanem hasznos,
közreműködő, tevékeny résztvevői.

Az Alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja,a
működési területén élő vakok és gyengénlátók
esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és
oktatásának előmozdítása, művelődésének és
rehabilitációjának támogatása.

2019.05.01. 2019.11.30.

400 000

dr. Nagyné
200 000 Berke
Mónika

28.

29.

Látássérültek
Észak-alföldi
Regionális
Egyesülete

A vak és gyengénlátó emberek társadalmi szükséglete az, hogy
legyen egy szervezet, aki szakszerű segítséget tud részére
nyújtani, aki megfelelően és hitelesen tudja érdekeit képviselni és
érdekében eljárni, akihez bizalommal fordulhat, és ahol olyan
emberek nyújtanak segítő kezet, akik szintén végigjárták a
látásvesztés rögös útját.
Az Észak-alföldi térségben kb. 6000 fő súlyosan látássérült
személy él. Taglétszámunk 1100 fő. Központi irodánk
Debrecenben működik, egy kb. 120 nm-s hitelből vásárolt
ingatlanban. Szolgáltatásaink ellátása érdekében 9 térségben
körzeti csoportot működtetünk. Heti rendszerességgel fogadóórát
tartanak. A 20 munkavállalóból, 15 fő vak, 2 fő mozgássérült, 2 fő
egyéb fogyatékossággal él, 1 fő látó. A mmk munkavállalók
bérének egy részét a bértámogatásból fedezzük. Jelenleg 18 főre
kaptunk támogatást, így 1 fő látássérült és az 1 fő látó munkatárs
bérét egyéb forrásból kell előteremteni. A béren túl a működési
kiadásainkat is elő kell teremteni. (irodaszerek, rezsi költségek,
könyvelői díj, stb.). Az előző évek ügyfélforgalmának átlagát
alapul véve, havonta kb. 300 fő ügyfél kér segítséget tőlünk.
Segítünk a hozzánk fordult látássérültek ügyeinek intézésében,
adatlapok kitöltésében, felolvasásában, fellebbezések
megírásában. Pontírású és nagybetűs kiadványokat szerkesztünk,
fénymásolunk, nyomtatunk, spirálozunk. Heti rendszerességgel
elektronikus hírlevelet szerkesztünk, melyben tájékoztatást adunk
a pályázatokról, jogszabályokról, programokról.

Az Egyesület 2003-ban alakult. Tagjai sorába azok a
látássérültek léphetnek, akik legalább 67 %-os
látáskárosodással rendelkeznek. Taglétszámunk kb. 1.500 fő.
Elsősorban tagjainknak érdekvédelmét és képviseletét
2019.05.01. valamint életviteli nehézségeikkel kapcsolatos ügyeik
2019.11.30.
intézését látjuk el. Szolgáltatásaink hatékonyabb szervezése
érdekében hat térségben körzeti csoportokat működtetünk.
(Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Egyek, Hajdúszoboszló,
Hosszúpályi, Püspökladány)

400 000

Lépéselőny
Közhasznú
Egyesület

Debrecenben elérhető közszolgáltatások elérhetővé tétele,
szakemberek tehermentesítése. A programmal hiánypótló
szolgáltatásokat tudunk nyújtani közfoglalkoztatott
foglalkoztatása által. A program során a közfoglalkoztatott
közreműködik az alábbiakban: adományok szervezése,
adományok válogatása, kiosztás, hátrányos helyzetűek segítése,
szakemberek tehermentesítése. A közfoglalkoztatási programunk
sajnos idén csak 60%-os támogatási intenzitást kapott, ezért
elengedhetetlenül nagy segítséget jelentene a 40%-os önerő
részbeni finanszírozása.

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület főként a
munkanélküliek és a teljes értékű, valamint a megváltozott
munkaképességű álláskeresők re-integrációjával foglalkozó
2019.05.01. civil szervezet, amely a társadalmi felelősségvállalás és
2019.12.31.
esélyegyenlőség jegyében elkötelezett híve a személyek
munkaerőpiacról való kiszorulása megakadályozásának.
www.lepeselony.com

1 715 832

200 000

Dr.Nagy
Sándor

596 333 Huri Beáta

30.

31.

Ez vagyok ezt teszem a rák ellen: A cselekvés éve
Lelki segítségnyújtás
Magyar Rákellenes Önkéntesség
Liga Debreceni
Iskolai programok
Alapszervezete és Egészségnevelés
Segítő Szolgálata Daganatos betegségek és rehabilitáció
Szűrések
Kiemelt figyelemfelhívó programok

Magyar
Református
Szeretetszolgálat
Alapítvány

Az egyesület támogatja az egészség megőrzését, a rák
kockázatának csökkentését, korai felismerését, a gyógyítás
és a gyógyulás folyamatát.
Összehangolja az ez irányban dolgozó szervezetek munkáját,
képviseli a magyar rákellenes mozgalmat mind hazai, mind
nemzetközi fórumokon.
2019.05.01. Az egyesület közhasznú, országos hatókörű szervezet.
2019.12.31.
A Magyar Rákellenes Liga szervezeti egysége az
alapszervezet.
Az alapszervezetek programjaikat önállóan állítják össze, az
Alapszervezet közgyűlése és az Országos Elnökség által
jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

728 000

364 000

Boros Csaba
Lászlóné

A szervezet elsődleges tevékenységi területének a Kárpátmedencét tekinti, az egyetemes magyar, nemzeti határokon
átívelő felelősségvállalás jegyében. Szeretetszolgálatunk egy
református hátterű, keresztény alapértékekre épülő
segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezet.
Meggyőződése szerint az emberi élet képviseli a világon a
legnagyobb értéket. Humanitárius eszközeivel fajra, nemre,
vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül segít.
Kulturális alapellátást, vagy társadalmi esélyegyenlőséget és
felelősségvállalást erősítő
tevékenységet végző civil szervezetek működési támogatása.

2019.06.01. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt 2006- 2019.07.31.
ban alapította a Magyarországi Református Egyház Zsinata.
Egyházunk gazdag, évszázados diakóniai múlttal
rendelkezik, ezekből az ősgyökerekből és egyháztagjaink
imádságos szeretetéből táplálkozik a Református
Szeretetszolgálat.
Az Alapítvány székhelye Budapest, vidéki telephelyei
működnek Debrecenben, Vásárosnaményban és Ózdon.

6 125 000

3 000 000 Győri Judit

32.

A Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató- mentőcsoport
Debrecen Járás védelmére, valamint Hajdú-Bihar megye területén
segítségnyújtásra megalakuló, különleges kiképzésű személyi
állománnyal rendelkező, speciális technikai eszközökkel
felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére,
felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint
emberi élet mentésére önkéntesen létrehozott civil szerveződés.
Az MRSZ-KM feladatai és céljai között szerepel a Kárpátmedencében élők segítése, kutyás mentőakciókban és eltűnt
személyek kutatásában való részvétel, katasztrófahelyszíneken
sürgősségi és egészségügyi alapellátás biztosítása, karitatív
tevékenység, valamint beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként
Magyar
Református
való működés.
Szeretetszolgálat Jelen pályázatunk célja:
Mentőkutyás,
Az egyesület munkáját 3 mentőkutya segíti, amelyek mantrailing
Önkéntes Kutató- nemzetközi vizsgával rendelkeznek. Olaszország
mentőcsoport és
Belügyminisztériuma által kiadott nemzetközi engedély alapján
Tűzoltó Egyesület egyesületünk nemzetközi mentésbe is bekapcsolódhat. A 2019évben éles helyzetben kutyáinkat több alkalommal kellet bevetni
eltűnt személyek keresésekor Magyarországon. Egyesületünk
céljai közé tartozik a mentőkutyák ki- és továbbképzése is,
megszerzett tudásunkkal igyekszünk bajba jutott embertársainkon
segíteni, legyen szó rendkívüli helyzetről vagy akár bajba jutottak
felkutatásáról.
Jelen pályázatban - a mentőkutyáink nemzetközi vizsgájának
megújítása és tudásának fejlesztése a cél, ami tevékenységünk
során elégedhetetlen működési költségként jelentkezik.
Operatív cél: Sikeres mentőkutya-vizsgák letétele, tudásunk
fejlesztése és folyamatos szinten tartása.

Az egyesület neve: Magyar Református Szeretetszolgálat
Mentőkutyás, Önkéntes Kutató-mentőcsoport és Tűzoltó
Egyesület
Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Hungarian
Reformed Church Aid Search and Rescue Team
Az egyesület székhelye: 4225 Debrecen, Monostorerdő u.
101.
Az egyesület működési területe: Magyarország és
segítségnyújtás céljából a Kárpát-medence földrajzi területe.
Az egyesület célja, feladata és tevékenységei: Az egyesület 2019.07.04. célja elsődlegesen a székhelyén és a környező településeken 2019.07.07.
tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési
feladatok ellátásában történő közreműködés vagy részvétel,
továbbá egyéb tűzvédelmi, kárelhárítási tevékenység
végzése, illetve beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületként
történő működés. Az egyesület mentőkutyás szolgálatot,
továbbá mentéseket végző egységet tart fent, amely
terepkutatást is végez. Az egyesület célja továbbá
tevékenysége révén a magyarság és a Kárpát-medence
földrajzi területén élő lakosság segítése.

580 000

290 000

33.

Magyar
Vöröskereszt
Véradóünnepség
Hajdú Bihar
Megyei Szervezete

Magyar Vöröskereszt Hajdú Bihar Megyei Szervezete

2019.10.01. 2019.12.20.

1 200 000

530 000

34.

Más-Mozaik
Szociokulturális
Egyesület

Rockmúzeum fejlesztése

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.

2019.09.01. 2019.12.31.

550 000

250 000 Vincze Béla

35.

Mosolyvirág
Nagycsaládosok
Debreceni
Egyesülete

közösségépítő programok, szervezetünk működésének segítése, a
Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
társadalmi esélyegyenlőség és felelősség vállalás erősítése

2019.05.15. 2019.12.31.

940 000

470 000

Hegedűs
Gábor

36.

37.

A Mozgáskorlátozottak H-B Megyei Egyesülete 1980-ban alakult
a MEOSZ tagegyesületeként. Szervezeti felépítésünk egyszerű: 9
fő ügyfél-tájékoztató és egyéb ügyintéző, egy rehabilitációs
mentor-tanácsadó és egy könyvelő, társadalmi funkcióban látja el
feladatait az elnök és az elnökség. Egyesületünk minden
dolgozója, egy kivételével, súlyos fogyatékkal élő ember. Egy
központi irodát bérlünk Debrecen belvárosában, jól
megközelíthető helyen, ahol a fő feladat a tagok beléptetése, a
meglévőkkel való kapcsolattartás, a munkatársak tevékenységének
koordinálása és az irodát felkereső sérült emberek
érdekképviselete, szociális ellátásokról való tájékoztatása,
ügyintézés segítése, önálló életvitel elősegítése, közösségépítő
programok szervezése. A városon kívül a megye 57 településén
állandó, 27 településen eseti jelleggel tartunk fogadóórákat.
Ügyfélszolgálati irodánk akadálymentesen van kialakítva, a
Mozgáskorlátozott Széchenyi utca 35.-37. szám alatt található Irodaház udvarában,
ak Hajdú-Bihar
külön bejárattal. Az irodában tartózkodó munkatársak az
Megyei Egyesülete adminisztrációs és szervezői munka mellett reggel 08:00 órától
14:00 óráig fogadják a tanácsra és segítségre szoruló ügyfeleket és
telefonos megkereséseket. Az Egyesület tevékenységeit,
szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, munkavállalói, hanem
bármely rászoruló személy számára korlátozás és ellenszolgáltatás
nélkül biztosítja, az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe
véve, a kizárólagosság igénye nélkül. Ezt az összetett
feladatrendszert, amely közel 5 ezer tagunkat szolgálja, az
Egyesület igen kis létszámmal és egyetlen irodából irányítva látja
el. Pályázatunk célja, hogy támogatást kérjünk Debrecen város
Önkormányzatától az egyetlen, Debrecenben lévő irodánk
fenntartásához, nevezetesen az iroda bérleti díjához. Ez nagy
segítség lenne az oly sok mozgássérült embert pártfogoló, segítő,
közhasznú tevékenységet ellátó Egyesületünk további
működéséhez, fenntartásához, hiszen egyesületünk a város civil
szervezeteinek palettáján jelentős színfolt.

Ondód Jövőjéért
Egyesület

Az Egyesület működésének alapvető céljai:
a)
A fogyatékossággal élő, de különösen a
mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá
váló, valamint a mozgáskorlátozottságot is eredményező
megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal élő
emberek szociális biztonságának, sokoldalú
rehabilitációjának, aktív, önrendelkezésen alapuló önálló
életvitelének, emberi közösségekbe beilleszkedésének,
emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése.
2019.04.01. b)
A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik
2019.12.31.
számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való
részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés,
sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs
segítség nyújtása.
c)
A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi
szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az
önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, az egyéb
szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a
rehabilitáció és a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén.

1 260 000

Az Ondód Jövőjéért Egyesület 1999-ben alakult. Fő célja az
ondódi település részen élők közösségi, kulturális életének
javítása, összefogása. Különböző sport, kulturális
Az egyesület 2019. évi működésével, alapfeladataival összefüggő programok szervezése a lakosság jobb életszínvonalának és
tevékenységével kapcsolatos tárgyi eszközök, feltételek
szociális helyzetének javítása. A rendezvények
2019.02.01. biztosításának a megteremtése. A könyveléssel és a fenntartással szervezésével a különböző korú és igényű emberek
2019.12.31.
kapcsolatos költségek fedezetére kért anyagi segítség.
szabadidejének tartalmas eltöltését szeretné megoldani.
Klubok, csoportok kialakítását elősegítve helyt ad a
működésüknek. Előadók, foglalkozásvezetők meghívásával
emeli a programok színvonalát.

405 000

630 000

Kardosné
Seres Irén

200 000 Kovács Edit

38.

39.

40.

Az Országos Rocksuli Egyesület főként a helyi fiatalok
szociokulturális nevelésében, a szabadidő hasznos és
minőségi eltöltésében kötelezte el magát. Feladata többek
2019.09.01. között, hogy a zenén keresztül összekösse a különböző
2019.12.31.
városokban (Debrecen, Budapest, Cegléd, Marosvásárhely)
élő fiatalokat, számukra közösségi programokat szervezzen.

833 000

Egyesületünk 2012-ben került bejegyzésre. Megalakulásunk
célja a bajba jutott állatok mindenre kiterjedő megsegítése.
Konkrét tevékenységeink: az állatok mentése,
Szeretnénk bemutatni egyesületünk, a Puli Állatvédő Egyesület
tevékenységét, munkásságát és az ezzel kapcsolatban felmerülő
gyógykezelése, ellátása, valamint védenceink ivartalanítása,
költségeket. Kiadásainkat strukturált módon próbáljuk ismertetni, illetve felvilágosító programok szervezése, lebonyolítása.
ezzel elősegítve a könnyebb átláthatóságot.
Büszkék vagyunk a kemény munkával elért eddigi
A pályázatban bemutatjuk továbbá megalakulásunk történetét,
eredményeinkre, úgy mint a jelenlegi menhely megépítése,
2019.01.01. céljainkat, hitvallásunkat. Pár mondatban szeretnénk szemléltetni az átlag száz kutya folyamatos ellátása, évi kettőszázötven
2019.12.31.
magát a menhelyet is, hogy tisztább képet adhassunk
kutya mentése. Ezen tevékenységek mellett garázsvásárokat,
helyzetünkről.
adománygyűjtéseket, egyesületi megjelenéseket szervezünk,
Fontosnak tartjuk, hogy a kiadások mellett ismertessük
hogy minél nagyobb ismertségre és támogatói körre tegyünk
egyesületünk bevételi forrásait is, ezzel biztosítva a kérdéskör
szert.
komplex körüljárását.
Nonprofit szervezet vagyunk, ezért kiadásainkat önkéntes
magánszemélyek adományaiból, valamint adó 1%
felajánlásokból fedezzük.

10 208 400

Országos Rocksuli
Bárki tud zenélni
Egyesület

Puli Állatvédő
Egyesület

S-16
Postagalambsport
Egyesület
Debrecen

működési költségek

Egyesületünk a postagalmbsport versenyszerűművelésére
alakult 2005-ben. Tagjaink nagy többsége Debreceni és
környéki lakos. Létszámunk 15 fő. A tagok részvételével,
országos megmérettetéseken is szerepelünk. Célunk minél
jobb eredményeket elérni, népszerűsíteni a galambászatot és 2019.05.01. összefogni a Debrecenben működő galambász csoportokat. 2019.12.31.
Tevékenységünk ,már korábban is szolgálta a városi
rendezvényeinek színesítését, melyet a továbbiakban is
szívesen folytatnánk.

400 000

350 000

Balogh
Miklós Péter

5 104 200 Kósa Éva

200 000 Szántó Imre

41.

42.

Süveg Citerakör
A Pályázat célja: a Debreceni Művelődési Központ Csapókerti
(Csapókerti Baráti Közösségi Házában működő Süveg Citerakör 2019. évi
Kör)
közművelődési programjainak támogatása.

Szárnyalás
Egyesület

Kulturális alapellátást vagy társadalmi esélyegyenlőséget és
felelősségvállalást erősítő tevékenységet végző civil szervezetek
működési támogatása

Az együttes a Csapókerti Művelődési ház támogatásával jött
létra 2009-ben 3 lelkes citerabarát taggal. Azóta a csoport
kibővült és 9 fővel működik, akik között megtalálható a
nyugdíjas, a dolgozó és a fiatal korosztály is. Az évek során
elsajátítottuk az alföldi citerajáték alapjait. Megyénk
népdalait tanuljuk Dr. Bencze Lászlóné Dr. Mező Judit
gyűjtéseiből és szakmai segítségével. Ahol csak lehet
megmutatjuk tudásunkat és szeretettel közvetítjük népzenei
2019.04.24. kincsünket. Részt szoktunk venni az otthont adó művelődési
2019.11.30.
ház programjain, és a Megyei Könyvtár Dalolóján, idős
otthonokban és térségi népzenei találkozón Pocsajban,
Józsán, Nyíradonyban, Dévaványán, Püspökladányban.
2016-ban eredményesen vettünk részt versenyeken: a
Püspökladányi Betyárdal és Bordal versenyen arany
minősítést, a Dévaványai KÓTA minősítőn dicséretes
oklevelet kaptunk. Mottónk: Ne csak őrizzük, hanem éljük is
meg a népdalaink mondanivalóját és üzenetét!

217 000

Vatainé
108 500 Facsar
Veronika

Az egyesület célja:
-a fiatal és gyermekkorúak szellemi, fizikai és pszichikai
fejlődésének megteremtése;
-sport, mozgáskultúra, a fiatalok fizikai állóképességének,
edzettségének fejlesztése és egészséges életmódra nevelés;
-turizmus fejlesztése, a természet megóvása, természet- és
állatvédelem;
-az esélyegyenlőség elősegítése, a hátrányos helyzetű, illetve
fogyatékkal élő személyek és fiatalok oktatása, mentális,
fizikai és egészségügyi támogatása;
-egészséges életmód, egészséges táplálkozási szokások
népszerűsítése;
2019.01.01. -hagyományőrzés;
2019.12.31.
Főbb tevékenységeink
-oktatási, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek
végzése és szervezése;
-természetjárás szervezett keretek közötti működtetése;
tanulmányutak, szakkirándulások, túrák szervezése,
lebonyolítása
-kulturális, művészeti, néprajzi, közművelődési, közösségi
és turisztikai programok, táborozások szervezése,
lebonyolítása;
-sportedzői feladatok végzése, önvédelmi edzések, tréningek
lebonyolítása;

984 000

492 000

Dr. Perge
Erika

43.

44.

Szilvavirág
Egyesület

Kulturális alapellátást vagy társadalmi esélyegyenlőséget és
felelősségvállalást erősítő tevékenységet végző civil szervezetek
működési támogatása

Az egyesület célja:
-a fiatal és gyermekkorúak szellemi, fizikai és pszichikai
fejlődésének megteremtése;
-sport, mozgáskultúra, a fiatalok fizikai állóképességének,
edzettségének fejlesztése és egészséges életmódra nevelés;
-turizmus fejlesztése, a természet megóvása, természet- és
állatvédelem;
-az esélyegyenlőség elősegítése, a hátrányos helyzetű, illetve
fogyatékkal élő személyek és fiatalok oktatása, mentális,
fizikai és egészségügyi támogatása;
-egészséges életmód, egészséges táplálkozási szokások
népszerűsítése;
2019.01.01. -hagyományőrzés;
2019.12.31.
Főbb tevékenységeink
-oktatási, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek
végzése és szervezése;
-természetjárás szervezett keretek közötti működtetése;
tanulmányutak, szakkirándulások, túrák szervezése,
lebonyolítása
-kulturális, művészeti, néprajzi, közművelődési, közösségi
és turisztikai programok, táborozások szervezése,
lebonyolítása;
-sportedzői feladatok végzése, önvédelmi edzések, tréningek
lebonyolítása;

Új Egészség
Alapítvány

Az alapítvány tevékenysége a mai rohanó és stresszes világban a
felnőtt lakosság tekintetében egy meglévő űrt tölt ki, a pozitív
élményterápia segítségével.
Segítő tevékenységünk, az egészségmegőrzés és életmódváltás
területén a támogatás által tud magasabb szintre lépni, tudjuk a
szakmai háttér zavartalan működését biztosítani. A pénzügyi keret
növekedése révén önkénteseinek sokkal intenzívebben tudják
ellátni a vállalt feladataikat. A pályázati támogatás olyan anyagi
terhet emel le az alapítvány fiskális működéséről, hogy az
átcsoportosított pénzügyi eszközöket a fejlődés és a minél
magasabb színvonalú megszakítás nélküli minőségi
egészségmegőrzésre lehet fordítani.
Ahogy minél több emberhez tudunk eljutni, annál több fizikai és
lelkiállapotot tudunk regenerálni a táncterápia segítségével. Így a
működésünk során, hosszú távon biztosítani tudjuk az alapítvány
alapcélját, az egészségmegőrzést.

A szervezetünk 2008. évi megalakulása óta a legnagyobb
hangsúlyt az egészségmegőrzésre, illetve már panaszokkal
küszködő betegek esetében az egészség javítására helyezte.
Az Új Egészség Alapítvány a mozgásszervi panaszokkal
küszködő betegek egészségének javítását elsősorba egy
speciális örömtánc a country linedance minél szélesebb
körben történő megismertetésével kívánja megvalósítani. A
betegségtudat sokszor érzelmi, pszichikai állapot
2019.01.01. rosszabbodást is eredményezett, melyre kifejlesztett
2019.12.31.
módszert kezdünk hirdetni. Legfontosabb hangsúlyt a
táncterápiában találtuk meg. Ez a fizikai és érzelmi állapot
javulásához is bizonyítottan magas fokban hozzájárul. Így
nem véletlen, hogy erre igazán nagy igény mutatkozott. Ezen
szolgáltatást havonta legalább 20-25 fő veszi igénybe a
Hatvan utca 60. szám alatti bérelt termünkben. A célcsoport
elsősorban a Debrecen és környékén élő felnőtt lakosság.

984 000

1 210 000

492 000 Perge János

605 000

Móricz
Melinda

Úton:
Az ÚTON Egyesület jelen pályázatból biztos és folyamatos
működés feltételeit szeretné megteremteni. A pályázat keretében
bővíteni kívánjuk a foglalkoztatottak körét az egyesület
tevékenységeinek ellátása kapcsán. A zavartalan háttér
megteremtéséhez szükséges irodai és működési költségeket
(telefon- és internetköltség, postaköltség, saját tulajdonú gépjármű
javításának, karbantartásának díja, gépjármű felelősség biztosítás,
üzemanyag költség, iroda bérleti díja, bérelt iroda rezsi költsége)
is részben ebből a forrásból kívánjuk finanszírozni. Szükségünk
lenne laptopjaink szervizelésére, akkumulátor cseréjére, melyhez
nagy segítséget jelentene a pályázat.

45.

ÚTON IfjúságiKulturális
Egyesület

46.

Egyesületünk cél szerinti tevékenységeinek megvalósításakor a
szociális tevékenység ellátása és a szociális szolgáltatások
működtetése mellett kiemelt hangsúlyt fektet az
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörére, a lakosság
egészségi állapotának javítása, jobb életminőség elősegítése
érdekében. Egyesületünk 2019-ben is szeretné folytatni
tevékenységeit, az általa megvalósított korábbi programok
eredményeinek fenntartására, és új projektek megvalósítására is
törekszik. A megpályázott összegből elsősorban a biztos és
Változó Világ
Szociális Egyesület folyamatos működés feltételeit teremtjük meg. A pályázat a
munkatársaink foglalkoztatásukat kívánja továbbra is biztosítani,
illetve bővíteni a foglalkoztatottak körét az egyesület
tevékenységeinek ellátása kapcsán. A zavartalan háttér
megteremtéséhez szükséges irodai és működési költségeket
részben ebből a forrásból kívánjuk finanszírozni. Nagy
szükségünk lenne Windows 10 szoftverre, az irodai gépekre. A
könyvelés és bérszámfejtés költségét is ebből a forrásból
szeretnénk finanszírozni.

47.

Összes
en

ZeneTheatrum
Kulturális
Egyesület

Az ?Úton? Ifjúsági ? Kulturális Egyesület azzal a céllal jött
létre 2004-ben, hogy segítse, illetve erősítse az európai
integrációs folyamatokat, valamint nemzetközi ifjúsági
kapcsolatokat alakítson ki és ápoljon. Olyan dinamikus
fiatalok vagyunk, akik hisznek az európai állampolgári
eszmékben és az interkulturalitásban. Kiemelten fontosnak
2019.05.01. tartjuk az oktatási, a gazdasági, a társadalmi, a kulturális
2019.12.31.
vagy a földrajzi szempontokból hátrányos helyzetűek
segítését, aktivizálását és különböző programokba való
bevonását. Működési területünk Magyarország területe,
tevékenységünk elsősorban az Észak-alföldi Régióra
koncentrálódik, célcsoportunk pedig a 12-30 éves
korosztályba eső fiatalok.

2 994 000

1 497 000

Morvai
Orsolya

A Változó Világ Szociális Egyesületet 2006. augusztus 15én hozták létre Debrecenben szociális munkás és jogász
fiatalok, azzal a célkitűzéssel, hogy különféle komplex
segítő szolgáltatásokat fejlesszen ki és koordinálja azok
működését és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, a
kihívással élő emberek és hozzátartozóik életminőségének
javítása érdekében.
Egyesületünk kiemelten fontosnak tartja a kevesebb
2019.05.01. lehetőséggel élők esélyegyenlőségének biztosítását, önálló
2019.12.31.
életvitelük elősegítését, társadalmi integrációjuk gyakorlati
megvalósulását, melynek alapfeltétele az integrált egyéni és
össztársadalmi gondolkodás. Ennek érdekében fő
célcsoportunk a fiatalok, mint a jövő véleményformálói,
leendő döntéshozói és a következő nemzedék szülei, nevelői.
Bevonjuk őket a mozgáskorlátozott fiatalokkal közös
tevékenységekbe, a non-formális oktatás eszközeivel
közvetítve az elfogadás, tolerancia elvét.

4 061 280

2 030 640

Morvai
Orsolya

800 000

400 000

A Páholy Lakásszínház működése mára országosan elismert, a
legismertebb művészek és társulatok keresnek meg minket
rendszeresen produkcióikkal, mert elmondásuk szerint olyan értő
2002. óta működik az egyesület, színházi előadások
közönséggel és különleges miliővel ritkán találkoznak, mint
létrehozásával, drámapeadagógiával foglalkozunk.
nálunk. A nézőközönség közvetlen kapcsolatba kerülhet az
alkotókkal az előadások utáni beszélgetések legalább akkora
részét képezik a programoknak, mint maguk a színdarabok.

2019.01.01. 2019.12.31.

108 056 782 41 485 033

Csáki
Szabolcs

