4. sz. melléklet
IFJÚSÁGI ALAP (IFJ-17)-4. A kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását segítő programok.
Sz.

1.

Pályázó neve Pályázat témája

Debrecen
Vívásáért
Alapítvány

A kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz
való jobb hozzáférés megteremtésével a
társadalmi befogadás előmozdítását segítő
programok.

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
Teljes költség
időpontja

Az alapítvány célul tűzi ki, a
hátrányos helyzetű
tehetséggondozást, különösképpen
a sporttevékenységgel
összefüggésben felmerült
felszerelési, versenyeztetési
költségek viselését, illetve a
kerekes székes vívók sportolási
lehetőségének a biztosítását,
előmozdítva így ezen személyek
társadalomba való minél
eredményesebb beilleszkedését. A
2017.05.01. debreceni vívósport, és vívóélet
2017.12.15.
színvonalának emelése érdekében
vívóversenyek rendezése és
támogatása, továbbá, edzőtáborok
szervezése közösség formáló
jelleggel. Mozgáskorlátozott,
sérült gyerekek megismertetése a
vívással, illetve versenyeztetése.
Külföldi cserekapcsolatok
kiépítése, fenntartása,
működtetése. Szakmai
tapasztalatcserét elősegítő
tanulmányi utak szervezése.
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2.

Debreceni
Ifjúsági
Szolgáltató
Nonprofit Kft.

A Városi Ifjúsági Focikupa rendhagyó ifjúsági
sportesemény, amely a városi diákokat
összefogja és aktív sportolásra hívja fel a
figyelmüket.

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
WI-FI elérhetőség, jegyvásárlás,
2017.09.01. faliújság, olvasósarok ? túl
2017.12.15.
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.
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3.

Holnapom
Egyesület

Prevenciós tevékenységünk során immár
harmadik éve működtetjük szemléletformáló
interaktív programunkat a középiskolákban,
melyet közösen indítottunk útjára a társadalmi
felelősségvállalás keretében DMJV
Önkormányzatával, szakmai szervezetekkel,
szakemberekkel, elhivatott önkéntes segítőkkel
közösen.
A projekt alábbi programjainkat érintené:
Felvilágosító előadások (emlő- és hereönvizsgálat oktatása, daganatos betegségek
kockázati tényezői, stb.): középiskolás
korosztálynak és felsőfokú intézményekben
tanuló fiataloknak
Campus Fesztivál: több száz fiatalnak emlő- és
here- önvizsgálat oktatás (4nap)
Egészségnap: felvilágosító előadásokkal
(emlőönvizsgálat tanítása, egészséges
táplálkozás, mentális egészség, mozgás
fontossága az egészségmegőrzésben), kulturális
programokkal
Debreceni Airport Run: felvilágosító
előadásokkal (emlőönvizsgálat tanítása,
egészséges táplálkozás, mentális egészség,
mozgás fontossága az egészségmegőrzésben)
Virágkarnevál kerékpáros felvonulás:
szakembereink, önkénteseink részvételével
Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy
támogatják azt a tevékenységet, amelynek célja,
hogy az országban elsőként közösen indítsuk el
azt az összefogást, amely több ezer embert
szólíthat meg az egészségmegőrzés terén egy
nemes ügy érdekében!

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
2017.04.01. hozzájussanak kiegészítő
2017.12.15.
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.
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4.

Kooperáció
Egyesület

Az Egyesület működését
elsődlegesen ifjúsági program
Táborainkban igyekszünk a társadalom
szervezés jelenti. Célcsoportja 10különböző rétegeihez és eltérő szubkultúráihoz
25 közötti fiatalok. Programjai
tartozó fiataljainak találkozási lehetőséget
lehetőséget adtak hátrányos
biztosítani. Ezen találkozások minden esetben
2017.08.01. helyzetű fiataloknak, hogy olyan
valamilyen sportos, vagy sport jellegű
2017.12.31.
sportolási lehetőséghez jussanak,
programot jelent, így segítve az eltérő csoportok
amelyet önerőből nem érnek el,
közötti együttműködés és megértés és tolerancia
mint például a sziklamászás, és az
fejlesztését.
ehhez kapcsolódó alpin-technikai
játékok, túrázás.
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5.

Lelkierő
Fiatalon a
Fiatalokért
Egyesület

A Moonshine Rolling-Room Mozgó Bulisegély
Szolgálat programról: a pre-loading jelensége ?
hogy a partik előtti utcákban, kocsmákban
?melegítenek be? a fiatalok ? komoly problémát
jelent Debrecenben. A designer drogok
terjedésével és a szórakozási szokások
megváltozásával a város közterületein is
megjelent a szerhasználat. A fiatalok ma már
nem egy szórakozóhelyen buliznak, hanem
egyik helyről a másikra vándorolnak, ezáltal, a
szerhasználat a közterületeken zajlik. A mobil,
megkereső utcai munkát szombat este, a
fiatalok szórakozási szokásaihoz igazodva 11
órától hajnali 3 óráig végezzük, a megkereső
munkát egy időben minimum 6 fő látja el. A
csapat egyik fele a város központjában a
felállított ping-pong asztaloknál teljesít
szolgálatot, a másik csapat a már
?hagyományosnak? nevezhető szórakozóhelyek
környékét járta körül az egyesület kisbuszával,
a megadott útvonalon. A program specialitásaújítása az, hogy a ping-pong asztalokat
Debrecen központjában állítjuk fel, így a
szórakozó, vándorló fiatalok, akaratlanul is
?beleütköztek? a programunkba. Elsődleges
feladatunk a kockázatos droghasználat
megelőzése. A szolgáltatás ideje alatt az
önkéntes segítők több alkalommal körbejárják a
szórakozóhelyek közvetlen környezetét,
köztereket és parkokat. Figyelik, hogy ki van
rosszul. Az így elért fiataloknak munkatársaink,
kiképzett kortárssegítőink ásványvizet,
vitaminokat, óvszert osztanak, szükség esetén
elsősegélyt nyújtanak, mentőt hívnak. A
megkereső tevékenységet az szociális ellátások
alacsonyküszöbű módszertani protokollja
alapján végezzük.

Egyesületünk célja, hogy egy olyan
hálózat részeként működjünk, ami
az ifjúsági korosztályt egyéni és
csoportos formában segíti a
problémák megoldásában, a
konfliktusok, krízishelyzetek
megelőzésében és kezelésében.
Szeretnénk munkákkal megelőzni, 2017.06.01. hogy egyes krízishelyzetek
2017.09.30.
kialakuljanak, illetve rögzüljenek
mentálhigiénés és pszichés
betegségeket okozva. Egyesületünk
tagjai között pszichológusok,
mentálhigiénés szakemberek,
szociálpedagógusok és önkéntes
egyetemi hallgatók vannak.
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6.

Össz
esen

Roma
Tehetséggondo
zó Közhasznú
Alapítvány

Sasto Drom- Nagysándor Telepi hátrányos
helyzetű fiatalok részére egészségfejlesztő,
prevenciós és identitáserősítő kulturális és
sportprogramok biztosítása.

1998-ban alakult szervezetünk,
melynek célja a hátrányos
helyzetű, elsősorban roma fiatalok
oktatása, tehetséggondozása,
segítése. Roma érdekképviselet
ellátása, segítése. Diszkrimináció
elleni küzdelem.
2017.05.01. Toleranciaerősítés, a békés
2017.12.15.
társadalmi egymás mellett élés
elősegítése. A roma kultúra és
hagyományok ápolása. A roma
nemzetségi identitás kialakítása,
megerősítése. A roma történelem
oktatása. A fiatalok lelki
egészségvédelme.
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