4. számú melléklet
IFJÚSÁGI ALAP (IFJ-18) - 2. Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi befogadását és párbeszédét segítő programok támogatása
Sz.

Pályázó neve

Pályázat témája

Teljes költség

Igényelt
támogatás

Aláíró személy

1989 tavaszán 12 keresztény ember ült le arról beszélgetni, hogy milyen
problémákat látnak munkájuk során. Mindannyian azt érezték, hogy a család 2018.07.02. egészének ellátásával kell foglalkozni. Teleki Béla pasztorál-pszichológus 2018.08.20.
végezte a lelkes csapat felkészítését.

288 260

144 130

Gyarmati Barna

4031 Debrecen
Kishegyesi út 36.

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
időpontja

Elérhetősége

A program keretében 15 fő hátrányos helyzetű gyermek számára kívánunk a nyári szünet idejére
1 hetes nyári gyermeknapközit biztosítani.

1.

Forrás Lelki Segítők Egyesület

Helyszín bemutatása:
A tócóskerti lakótelepen 28.548 fő él. Ebből 4 818 fő kiskorú, 23 766 fő a felnőtt korosztályba
tartozik. A lakótelepen nagy számban élnek hátrányos helyzetű gyermekek, akik az iskolai
szünetben szüleik rossz anyagi körülményei miatt nem tudnak az iskolák illetve egyéb
szervezetek által meghirdetett szabadidős programokon, táborokon részt venni. A szülők a
gyermekeknek saját szervezésben sem tudnak olyan programokat szervezni mely során a
gyerekek kikapcsolódhatnak, kiléphetnek a megszokott környezetből.
Célunk: a résztvevők számára, hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítani. A résztvevő
gyerekek számára a napi felügyeletet és étkezést biztosítani, a programok révén élményekhez
jutatni őket illetve a résztvevő gyerekek számára olyan foglalkozásokat tartani ahol
sikerélményhez jutnak, megtapasztalják a közösségben dolgozás a közösséghez tartozás
jótékony erejét, barátságok ismeretségek szövődhetnek. Célunk továbbá a programok kapcsán a
lakóhely és a város nevezetesebb, de általuk ritkán látogatott részeinek megtekintése. (botanikus
kert, állatkert, nagyerdő, főtér, nagytemplom, játszótér)

2.

3.

Magyar Vöröskereszt HajdúBihar Megyei Szervezete

Ifjúsági Alap (IFJ-18) Karácsonyi ünnepség, hátrányos helyzetű kisiskolásoknak

Magyar Vöröskereszt Hajdú Bihar Megyei Szervezete

2018.11.08. 2018.12.31.

420 000

200 000

Újvárosy
Andrásné

4025 Debrecen
Simonffy u. 44.

Vörösmarty Mihály Általános
Iskoláért Alapítvány

"Láss csodát egy életen át!" A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóit támogató Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány számára
fontos, hogy a legkisebbek már gyerekként megismerkedjenek a színház világával, ismerjék
lakóhelyük kulturális értékeit és tereit, legyenek aktív részesei annak a gazdag műveltségnek,
amelyet városunk polgárai számára nyújt, részesüljenek azokból a kulturális javakból, amelyek
hozzájárulnak személyiségük gazdagításához, pozitív kultúrahasználati mintát nyújtanak,
élményt adnak, esztétikai élményüket gazdagítja, felkelti érdeklődésüket a színház iránt. Jelen
pályázatunkkal célunk, hogy iskolánk hátrányos és halmozottan hátrányos tanulói ellátogassanak
a Csokonai Nemzeti Színház 2018-2019-es évad első félévében bemutatásra kerülő
gyermekelőadására, valamint a színművészeti ág színjáték tagozatos hátrányos és halmozottan
hátrányos tanulói betekinthessenek a kulisszák mögé egy színházi szakember vezetése által.

Az alapítvány célkitűzése a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak nevelési és oktatási feltételeinek
2018.09.01. javítása, a gyermekek tanórán kívüli kulturális és sportolási
2018.12.01.
tevékenységének ösztönzése.

200 000

100 000

Gyöngyösi
Ágnes

4031 Debrecen
Angyalföld tér 4

Oldal 1

Javasolt
támogatás

Megítélt
támogatás

