ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Kulturális Osztály vezetője
Tárgy:
Beszámoló a Civil Stratégia 2016. és 2017.
évi megvalósulásáról
Iktatószám:
KULT-80026/2018
Ügyintéző:
Köteles Andrea
Feladatot jelent:
Szentei Tamás,
a Kulturális Osztály
vezetője
részére
Véleményező bizottságok:
Közgyűlés, Kulturális Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:

2018.04.19

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Havasi Bianka

Mellékletek:

1

Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 271/2010. (XI. 25.) határozatában fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Civil Stratégiáját. Az elmúlt két évben a Civil
Stratégiában foglalt célkitűzések, feladatok az alábbiakban ismertetett módon valósultak meg.
I. KOMMUNIKÁCIÓ:
Az Önkormányzat és a civil szervezetek szorosabb együttműködése érdekében az elmúlt két
évben Partnerségi Napok kerültek megrendezésre, amelyek keretében az érdeklődők
tájékoztatást kaptak a pályázati kiírásokról, az elektronikus feltöltés menetéről, valamint a
szervezetek gyakorlati és nyilvántartásukat érintő problémákról.
Új kezdeményezésként jelent meg a Partnerségi Nap keretén belül megvalósuló „Civil Rapid
Randi” a Civilek a Fiatalokért Egyesület közreműködésével, amely lehetőséget biztosított a
civil szervezeteknek bemutatkozásra, egymás alaposabb megismerésére.
A civil találkozókhoz kapcsolódóan az érintettek a partnerségben rejlő további együttműködési
lehetőségeket, azok formáját, illetve a gyakorlatban felmerülő problémákat, azokra alternatív
megoldásokat fogalmaztak meg.
Debrecen Megyei Jogú Város 2018-2030 kulturális stratégiájának társadalmasítása alkalmával
a Partnerségi Nap keretében alkalom nyílt a civil szervezetek véleményeinek, javaslatainak
megismerésére, amelyeket lehetőség szerint beépítettünk a stratégiába. Ehhez kapcsolódóan
osztályunk fogadónapot is tartott, ahol a szervezetek közvetlenül, egyenként fogalmazták meg
konkrét javaslataikat.
A 2013-tól működő Civil Portál elnevezésű interaktív internetes felület használatával valósult
meg a Kulturális Alap, Civil Alap, Ifjúsági Alap, valamint Sportfeladatok pályázati kiírása,
benyújtása. A felület lehetőséget biztosít a nonprofit szervezetek és az Önkormányzat részére a
folyamatos információnyújtásra is.
A nonprofit szervezetek működését a Civil Információs Centrum segíti, amely ingyenes jogi,
pénzügyi és pályázati tanácsadással, valamint a partnerségi információs napok, kistérségi
programok szervezésével járul hozzá a kapcsolatok erősítéséhez, illetve támogatja a debreceni
és megyei civil szervezetek munkáját. Az Önkormányzat kiemelt partnere a Civil Információs
Centrum, amely együttműködés keretében biztosítja a programok közzétételét, közreműködik
a Partnerségi Napok szervezésében, tájékoztatja a civil szervezeteket a részükre kiírt
pályázatokról, támogatásokról, beépíti a szervezet szakmai véleményét a döntés-előkészítő
folyamatokba.
A civil szervezetekkel történő folyamatos és hatékony együttműködéshez a Polgármesteri
Hivatal által alkalmazott civil referens is hozzájárul. Feladatai között szerepel a kulturális célú,
valamint a civil szervezetek tevekénységét támogató önkormányzati pénzalapok, egyéb
támogatások koordinálása, a programok, szakmai együttműködések megvalósításában történő
részvétel, az intézmények és az azokkal közreműködő partnerek között történő kapcsolattartás
támogatása.
A folyamatos kapcsolattartás és együttműködés az ügyfélfogadási időn kívül is biztosított. A
referens hozzájárul ahhoz, hogy a civil szervezetek naprakész és hiteles információkhoz
jussanak. Közreműködik a társosztályokkal való kapcsolattartásban, a hozzá érkező
javaslatokat, kérdéseket és kéréseket továbbítja az érintettek, valamint a polgármesteri vezetés
felé.
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II. CIVIL SZERVEZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA:
A./ Helyi közművelődési tevékenység támogatása
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatásán belül a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése.
E feladat ellátása érdekében az önkormányzatunk fenntartásában működő kulturális
intézmények szoros kapcsolatot építettek ki, és tartanak fenn civil szervezetekkel.
A Debreceni Művelődési Központ egységeiben tárgyalkotó, előadó-művészeti,
hagyományőrző csoportok, klubok, körök, szakkörök működnek heti kétheti, havi
rendszerességgel. Az intézmény biztosítja a közösségek működési feltételeit és szakmai
segítséget nyújt tevékenységükhöz, bemutatkozásukhoz, megismertetésükhöz. Tárgyalkotó
művészeti közösségeik jól felszerelt műhelyekben dolgoznak és rendszeresen kiállításokon
mutatják be munkáikat Debrecenben és más településeken. Kertbarát köreik színvonalas
szakmai programokon, versenyeken bővítik ismereteiket és hangulatos programokat
szerveznek. Közösségi házaikban több mint húsz olyan csoport működik, melyeknek
időskorúak a tagjai. Az intézmény fontos feladata a közösségek közötti kommunikáció és az
együttműködések szélesítése, a csoportok, körök munkájának időszakos összehangolása, a
közös munkák bemutatása.
A nonprofit szervezetek és intézmények gyermeknapi és adventi ünnep köré szerveződő
városrészi rendezvények több mint száz programján vehettek részt az érdeklődők.
2016-ban a Debreceni Művelődési Központ egységeiben összesen 150, 2017-ben 180 csoport
tartotta a foglalkozásait, amelyek közül a DMK 55 szervezettel együttműködési megállapodást
kötött.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár kettős feladatot lát el, egyrészt a megye teljes területén
szolgáltat, működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, másrészt a város feladatait is
ellátja. Debrecen polgárai a központi könyvtáron kívül tizenkét fiókintézményben és öt
könyvtárponton keresztül vehetik igénybe szolgáltatásait, ahol minden korosztály megtalálható.
A városrészi fiókkönyvtárai fontos szerepet játszanak az adott körzetekben működő kulturális,
oktatási-nevelési, egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartásban. A könyvtárpontok
célja, hogy a lakosok bárhonnan elérhessék az anyaintézmény könyvállományát, s emellett
közösségi teret is biztosítsanak a kulturális rendezvények részére.
Az intézmény az elmúlt két évben 68 társszervezettel (civil szervezettel, könyvtárral, állami,
egyházi és oktatási intézménnyel) kötött együttműködési megállapodást közös könyvtári és
kulturális rendezvények szervezésére, lebonyolítására, a könyvtári szolgáltatások
igénybevételére. Emellett továbbra is aktívan részt vesznek a középiskolások számára
kötelezően teljesítendő (iskolai) közösségi szolgálat megszervezésében. Tapasztalataik alapján
a diákok az önkéntes munkájukat követően aktív könyvtárhasználóvá és kultúrafogyasztóvá
válnak.
A Debreceni Ifjúsági Ház a 2016-os évtől is - hasonlóan az előző évekhez - elsődleges céljának
tekintette, hogy élhető közösségi tereket, találkozási pontokat biztosítson a civil szervezetek
számára.
Az elmúlt két évben közel 80 öntevékeny csoport, partnerszervezet vette igénybe a Ház belső
tereit. A csoportok között tánccsoportok (hip-hop, break, modern) életmódcsoportok, színjátszó
és társasjátékklub, tanfolyamok, foglalkozások, hobbiklubok is megtalálhatóak. Az Ifjúsági
Ház ad otthont többek között a Csomópont Drogprevenciós és Információs Irodának, a Más-
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Mozaik által működtetett Rocksulinak, valamint 2017-ig helyet biztosított a Civil Információs
Centrumnak is, és együttműködik az Új Nemzedék Központ Kft. debreceni irodájával.
B./ Közösségi tér biztosítása:
1./ Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Önkormányzat továbbra is fontosnak tartja a Cívis
Ház Zrt.-vel együttműködve, hogy a nonprofit szervezetek részére helyiségeket biztosítson
árverés nélkül kedvezményes bérleti díjon, vagy adjon hasznosításba ingyenesen.
A kedvezményes bérleti díj a civil szervezeteknek lehetőséget ad arra, hogy a piaci ár
töredékéért béreljenek ingatlanokat, a bérbeadónak pedig azért kedvező, mert az árverés útján
többször meghirdetett ingatlanjait hasznosítani tudja. A civil szervezetek gondoskodnak a
megkapott ingatlan felújításáról, állagának megóvásáról.
2016-ban 20 civil szervezet 23 ingatlant bérelt kedvezményesen vagy hasznosított ingyenesen.
2017-ben további 3 szervezet részesült ezen támogatási formában.
2./ Önkormányzatunk a városi szintű közös programok megvalósításához közterületek
térítésmentes használatba adásával, valamint önkormányzati intézményeknél
kedvezményes terembérleti díj biztosításával is hozzájárul a nonprofit szervezetek
támogatásához.
3./ Támogatói ajánlások és nyilatkozatok biztosításával, az Önkormányzat hozzájárul a civil
szervezetek pályázati esélyeinek növeléséhez, forrásteremtő képességeinek biztosításához.
C./ Pénzügyi támogatások:
A programok, szakmai együttműködések segítése, továbbá a működési feltételek biztosítása
továbbra is jellemzi önkormányzatunkat, éppen ezért a költségvetésében külön támogatási
keretet hozott létre.
1./ Minden évben, a költségvetési rendelet elfogadását követően, pályázati felhívást tesz közzé
az Önkormányzat, elsősorban civil szervezetek részére. Az elmúlt két évben az alábbi alapok
keretéből valósult meg a szervezetek támogatása, az illetékes szakbizottságok véleményét
figyelembe véve, pályázati forma keretében:
a./ A Civil Alapból 85 támogatási szerződés került megkötésre, ebből 83 db civil szervezettel,
13.746.500 forint értékben.
A pályázati pénzalapból hagyományőrző, értékteremtő, városrészi rendezvények; kultúrák
közötti párbeszéd erősítéséhez kapcsolódó programok; szervezetek közötti kooperatív egyeztető - együttműködő tevékenységekre irányuló civil együttműködések, valamint
városrészekben működő kis közösségek, helyi aktivitások működési támogatása valósult meg.
Az önkormányzati támogatás nagymértékben hozzájárult a pályázati programok színvonalas
megvalósításához ezáltal is gazdagítva Debrecen város kulturális életét. 2017-ben új
kezdeményezésként indult a szervezetek működési feltételeinek biztosítása céljából működési
költségeik finanszírozása.
b./ A Kulturális Alapból 40 támogatási szerződés került megkötésre, ebből 26 db civil
szervezettel, 3.330.000 forint értékben.
A Kulturális Alapra történő pályázat lehetőségével a városban élő és a várossal aktív
kapcsolatot tartó előadóművészek, alkotóművészek, tudományos kutatók, művészeti csoportok,
a városban működő kulturális intézmények, szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok,
gazdasági társaságok kértek támogatást. A támogatás révén a kulturális rendezvények,
művészeti programok tovább növelték a város kulturális és turisztikai vonzerejét.

4

c./ Az Ifjúsági Alapból 29 támogatási szerződés került megkötésre 26 szervezettel, 3.535.000
forint értékben.
Ennek keretében a közösségi identitás erősítését, valamint a kulturális és környezeti örökség
megőrzését célzó, a debreceni fiatalok identitását erősítő programok, a helyi ifjúságon belüli
kohézió kialakítását, illetve más korosztályokat összekötő párbeszédet elősegítő programok, a
kreativitás, innováció és tudástranszfer népszerűsítését megcélzó programok, valamint a
kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi
befogadás előmozdítását elősegítő programok támogatására került sor.
d./ Sportfeladatokra 62 támogatási szerződés került megkötésre, ebből 59 db civil
szervezettel, 6.398.000 forint értékben, amely szabadidősport: kiemelkedő szabadidős és
egészségkárosultak részére rendezett sportrendezvények szervezésére és azokon való
részvételre, nemzetközi és utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására:
kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre,
valamint nemzetközi és hazai kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre biztosított
támogatást.
2017-ben új kezdeményezésként indult a sportszervezetek működési költségeinek támogatása.
Az elmúlt két évben a fentiekben leírt alapokból a pályázók 58%-a kapott támogatást. A
megkötött támogatási szerződések 91%-a a civil szervezetek pályázataiban megfogalmazott
célokat finanszírozta, összesen 27.009.500 forint összegben.
2./ Közművelődési megállapodás, ellátási szerződés keretében olyan civil szervezetek
támogatása valósult meg, amelyek ágazati jogszabályi keretek alapján, önkormányzati feladatot
látnak el.
A közművelődési megállapodások keretében iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok szervezése, esélyeket javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
biztosítása (internet klub, angol, német klub, álláskeresési ismeretek átadása egyéni formában)
valósult meg. Emellett a környezeti, szellemi, művészeti értékeik, hagyományaik feltárása és
bemutatása céljából kiállítások, filmvetítés, előadások, lakossági fórumbeszélgetések,
hagyományos ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezése, amatőr művészeti csoportok
számára közművelődési tér, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek
biztosítására is sor került.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozására önkormányzatunk évente 2.500.000
forintot biztosít, melyből a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2016-ban 6 civil szervezet
összesen 1.100.000 forint, 2017-ben szintén 6 civil szervezet 1.600.000 forint támogatásban
részesült.
Az elmúlt két évben önkormányzatunk közművelődési megállapodás keretében közösségi
színtér biztosításával 4 szervezetet támogatott.
2017-ben 34 civil szervezettel került sor közművelődési megállapodás megkötésére kulturális
közfoglaltatásban történő részvétel céljából.
Az elmúlt két évben a kötelezően ellátandó szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására
önkormányzatunk 67.950.000 forint támogatást biztosított 3 civil szervezettel kötött ellátási
szerződés alapján: ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft., Héra Egyesület, Forrás Lelki Segítők
Egyesülete.
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3./ A város az elmúlt két évben kulturális, családi rendezvényekre, valamint egyéb közösségi
programok szervezésére, koordinálására 7.614.000 forint, sportfeladatok megvalósítására
24.150.000 forint támogatást biztosított civil szervezetek részére.
4./ Nevesített előirányzat terhére 2016-ban 4 alapítvány 11.600.000 forint, 2017-ben 5
alapítvány 14.650.000 forint támogatásban részesült. Ezen támogatások célzott feladatellátásra
irányulnak, konkrét, előre látható működési, valamint programfinanszírozásra.
III. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
a./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezte magát, hogy koordinálja,
támogatja a kábítószer-elleni küzdelmet, ezért segítette a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a
továbbiakban: Fórum) létrejöttét, melynek feladata a helyi stratégia megalkotása és
koordinálása.
A Fórum 16 éve kimagasló aktivitással működteti szakmai programjait és együttműködéseit,
melynek során jelentős eredményeket ért el, jelenleg közel 44 tagszervezettel működik. A
Fórum munkáját a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című
dokumentummal összhangban végzi, azonban tevékenységét nemcsak a kábítószerek, hanem
komplex módon az alkohol és cigaretta fogyasztásának visszaszorítására is ki kívánja
terjeszteni. A Fórum kiemelt feladata az alulról jövő kezdeményezések támogatása, továbbá
felkérésre szakmai ajánlóként koordinálja és segíti elő a városban kábítószer ellenes
tevékenységet végző szervezetek, intézmények országos, illetve nemzetközi pályázatokon való
részvételét.
A Fórum által létrehozott munkacsoportok célja a városi drogstratégia megvalósításának
elősegítése és a minél szélesebb társadalmi párbeszéd kialakítása.
A célok elérése érdekében állandó munkacsoportok működnek: prevenciós, kezelés-ellátás,
kínálatcsökkentő, média, iskolai, egyházi és koordinációs.
Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy részt vegyen a kábítószer-fogyasztás
visszaszorításában együttműködve a Fórum tagszervezeteivel.
A polgármesteri vezetés szívén viseli a fiatalok sorsát, többek között fontosnak tartja, hogy
biztonságos körülmények között szórakozzanak, ennek feltétele biztosítva legyen városunkban.
Városunk minden évben 500.000 forinttal támogatja a KEF működését, amit kiegészít az EMMI
által évente meghirdetésre kerülő pályázat formájában. A Campus Fesztivál partiszínterén két
alkalommal sikeresen szervezte meg a KEF ártalomcsökkentő szolgáltatásait. A Fórum három
tagszervezetének (Forrás Lelki Segítők Egyesülete, Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület,
valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ Debrecen)
szakképzett munkatársai hatékony drogprevenciós és ártalomcsökkentő szolgáltatást
valósítottak meg, amit az Önkormányzat támogatott.
b./ Önkormányzatunk a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat bevonásával törekszik az ifjúsági
érdekképviselet erősítésére, amely a demokráciára nevelés fontos helyszíne. A város évente
támogatja programjaik megvalósítását, valamint állandó helyet biztosít számukra az Ifjúsági
Házban. A fiatalok együttműködnek a városi szintű ifjúsági rendezvények lebonyolításában
jelentős önkéntes munkaerőt biztosítva, valamint kreatív ötleteikkel segítik azok
megvalósulását.
c./ A Debreceni Karitatív Testület 2015. október 8-án alakult. Hatékony, humanitárius
feladatokat lát el folyamatosan a hátrányos helyzetű, rászoruló debreceni családok és a szociális
gondoskodásban élő gyermekek, valamint a tartós bentlakást nyújtó intézményekben élő idős
emberek körében. A Testület jelenleg 17 tagszervezetből áll.
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A Kossuth téren felállított „Add tovább!”-házikóban a 2017. évi adománygyűjtési akció
sikeresen zárult, a 2016. évi gyűjtési akcióhoz mérten jelentősen nőtt a begyűjtött élelmiszer,
ruha és játék adományok mennyisége. Sok debreceni vállalkozó – és magánszemély – tartja
szívügyének a humanitárius segélyezésben való részvételt. A programban több mint 300
önkéntes segítő vett részt. A Debreceni Javítóintézetben elhelyezett fiatal felnőttek is
hozzájárultak az akció páratlan sikeréhez, mely közös munka nagy mértékben segíti ezen
fiatalok társadalomba történő visszaintegrálását. A Testület az adományozó magánszemélyek,
a támogató gazdasági társaságok és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által
felajánlott pénzadományokból 5.000.000,- Ft-ot meghaladó értékben több mint 3000 csomagot
állított össze.
d./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programja
keretében 2016-ban megszervezte a hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetését, amely
keretében 7 turnusban (5 nap/4 éjszaka) 140 fő hátrányos helyzetű gyermek nyaralhatott 5
helyszínen. Az üdültetést megvalósító szervezetek közül 3 civil szervezet volt, 4 pedig általános
iskola. 2017-ben összesen 6 turnusban (5 nap/4 éjszaka), 5 helyszínen nyaralhattak a
gyermekek. Az üdültetést megvalósító 6 szervezet közül 3 általános iskola volt, 3 pedig civil
szervezet.
A résztvevőket csak az üdülés helyszínére történő utazás költségei terhelték, mivel a szállás és
az étkezés mellett - az üdülőhelyek adottságai által nyújtott - előre egyeztetett programok
költségét önkormányzatunk biztosította.
e./ A hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Debreceni Csoportja végzi, melyhez önkormányzatunk az elmúlt két évben 8.500.000 forint
támogatást biztosított.
f./ Önkormányzatunk a Közgyűlés 325/2017. (XII. 19.) határozata alapján pályázatot nyújtott
be az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére. A pályázati feltételrendszerhez
kapcsolódóan elkészült a kulturális stratégia, amely előkészítése civil szervezetek széleskörű
bevonásával és javaslataik beépítésével valósult meg.
A kulturális stratégia és az Európa Kulturális Fővárosa pályázathoz kapcsolódóan 124 nonprofit
szervezetet szólítottunk meg partnerségi nap keretében, amelyen 44 civil szervezet vett részt.
Számos civil szervezet képviselője elmondta ötletét, véleményét, javaslatát, valamint
osztályunkon több szervezet vett részt személyes egyeztetésen, végül 13 szervezet küldte meg
javaslatát, amely beépítésre került a stratégiába, valamint az EKF programba.
A civil szervezetek a Debrecen 2023 pályázat előkészítésében, megvalósításában, valamint a
belső monitoringban és értékelésben is folyamatosan szerepet kapnak.
A civileknek és szervezeteiknek kiemelt szerepet szánunk: ötletadás és megvalósítás, pályázati
lehetőségek, együttműködés a programok megvalósításában, inkubátor-rendszer, bevonás és
önkéntesség stb.
A következő években a város többféle eszközzel ösztönzi majd az alulról jövő, civil kulturális
kezdeményezéseket. Debrecen pezsgő és sokszínű kulturális életét együtt alakítanák a civilek
és a szakemberek.
Ez a program nemcsak az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek közötti
együttműködés-rendszerét újítja meg, de a civil szervezetek közötti együttműködésnek is kiváló
terepet nyújt, a civil kezdeményezéseknek kulcsszerepet szán.
g./ A 2016 májusában indult „Egészséges és Aktív Időskor” című projekt megvalósításában a
főpályázó, Újbuda Önkormányzata mellett pályázati partnerként működött közre
önkormányzatunk. A Norvég Alap által támogatott program megvalósításában városunkban öt,
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az egészségügyi és szociális területen tevékenykedő, megfelelő szakmai tapasztalattal
rendelkező szervezet működött közre.
2016 augusztusának végére elkészült Debrecenben az időskorúak otthonukban, önkéntesek
bevonásával történő ellátásáról szóló helyzetértékelő tanulmány és a kísérleti modell. Ezzel egy
időben a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány közreműködésével zajlott a
programban résztvevő önkéntesek toborzása, kiválasztása és felkészítése. A program keretében
39 regisztrált önkéntes 70 idős személy részére nyújtott térítésmentes segítségnyújtást. A
pályázat fenntartási ideje 5 év, mely alatt a programot önkormányzatunk folyamatosan
működteti.
h./ A polgármesteri vezetés az új önkormányzati ciklusban több ágazatban megteremtette a
közvetlen tapasztalatcsere lehetőségét a társadalmi szervezetekkel. Így indultak útjukra az
egyházi-, valamint szociálpolitikai kerekasztal találkozók, illetve a nyugdíjasok
érdekképviseletét tömörítő, jelenleg 6 tagszervezetből álló Debreceni Idősügyi Tanács.
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a 191/2016. (VI. 23.) számú határozatával az idősek
tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának előmozdítása, valamint az idősödő emberek
érdekeinek, javaslatainak az önkormányzati döntések előkészítése során történő megjelenése
érdekében megalakította a Debreceni Idősügyi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).
A Tanács legfontosabb feladatai: az időskorúak érdekeinek képviselete, az időseket érintő
problémák, javaslatok továbbítása az Önkormányzat felé, az idős korosztály
önszerveződésének támogatása, valamint a nyugdíjas szervezetek működésének lehetőség
szerinti segítése.
A 2017. év során tájékozódott az idősügyi infokommunikációs programról, az Idősbarát
Önkormányzatok Országos Konferenciáján szerzett tapasztalatokról, továbbá megismerte a
Debrecen, Nádor utcai ingatlanon létesülő Család- és Gyermekjóléti Központ látványterveit.
Az új épület egyes helyiségeit (irodák, előadóterem) az idősügyi szervezetek is igénybe vehetik.
A Tanács folyamatosan figyelemmel kíséri a tagszervezetei tevékenységét, és törekszik az őket
érintő új kezdeményezésekről, lehetőségekről információt biztosítani számukra.
DMJV Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztala (a továbbiakban: Kerekasztal) 2004.
február 5. napján fogadta el ügyrendjét.
A Kerekasztal feladata a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. Tagjai az Önkormányzat
területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott szervezetek képviselői.
Jelenleg a Kerekasztal 37 tagú, amelyből 17 civil szervezet képviselteti magát a testületben.
A 2016-ban az Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának időarányos
megvalósulásáról, továbbá a koncepciót érintő tervezett jogszabályváltozásokról, valamint a
szociális területet érintő aktuális programokról, pályázatokról, 2017-ben az idősügyi
infokommunikációs programról kaptak tájékoztatást a jelenlévők.
Debrecen városa kiemelt figyelmet fordít az egyházakkal történő, építő jellegű partneri
párbeszédre. A közös együttműködési, pályázati, forrásszerzési lehetőségek, igények
megvitatása érdekében minden évben egyeztető megbeszélésekre kerül sor a polgármesteri
vezetés és Debrecen egyházi vezetőinek részvételével egy egyházügyi kerekasztal keretében.
Az egyházak közös felelőssége a társadalom számára hasznos, testben-lélekben egészséges
polgárok nevelése, ezt szem előtt tartva az év nagy egyházi eseményein ökumenikus
ünnepségekre kerül sor.
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i./ 2016-ban a helyi közszféra, vállalkozói és civil szféra 32 képviselőjéből, melyből 14 tag a
közszférához, 6 tag az üzletihez és 12 tag a civil szférához tartozik megalakult a Debreceni
Helyi Akciócsoport (HACS), mely konzorciumi formában hajtja végre a „Cívis Lokális
Lehetőségek Debrecenben (CLLD)” című projektet.
Megalakult a HACS pályázatokat előkészítő munkacsoportja, valamint a pályázatokat elbíráló
munkacsoport. A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy a civil szervezetek bevonásával ún
„mini grant” támogatásokat biztosítson az adott településrészen élő és működő szervezetek
igényeinek megfelelően és aktív részvételük mellett.
j./ 2017-ben civil kezdeményezésre Utcai Könyvszekrény került kihelyezésre az Ady Parkban,
amelynek üzemeltetése, valamint a köré szerveződő programok megvalósítása a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár, és a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. együttműködésében
valósul meg.
IV. JAVASLATOK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE:

A kulturális stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához kapcsolódó feladatok
ellátása.

A jogszabályi változások figyelembevételére vonatkozóan további tájékoztatások,
megbeszélések szükségesek a civil szervezetekkel, valamint a Civil Információs Centrummal.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7., 8. és 15. pontjai alapján, figyelemmel a 33/2016. (II. 25.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Stratégiájának 2016., 2017.
évi megvalósulásáról szóló beszámolót.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Civil Stratégia alkalmazásának 2018., valamint
a 2019. évi tapasztalatairól a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: 2020. március 1.
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. április 19.

Szentei Tamás
osztályvezető
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