1. sz. melléklet
IFJÚSÁGI ALAP (IFJ-16) - 1. Debreceni fiatalok identitását erősítő programok, melyek keretében megvalósul a közösségi identitás erősítése, valamint a kulturális és környezeti örökség megőrzése
Pályázó neve

1.

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató
Nonprofit Kft. 2011 szeptemberétől
kapta meg az Ifjúsági Ház
üzemeltetésének feladatát. A Mezon
Szakmai látogatóút a
Ifjúsági Irodában már megszokott és jól
demokrácia jegyében. A
bevált tevékenységeinken,
projekt keretében a DIÖK
szolgáltatásainkon - ingyenes
tagjai és aktív segítői
információgyűjtés, ingyenes
Debreceni
ellátogatnak a
internetezési lehetőség, ingyenes WI-FI
Ifjúsági
Parlamentbe, Beszélgetnek elérhetőség, jegyvásárlás, faliújság,
2017.09.01. Szolgáltató
egy országgyűlési
olvasósarok ? túl igyekszünk új
2017.12.15.
Nonprofit Kft.
képviselővel,
hagyományokká váló programokat is
meglátogatják a GYIÖT és indítani, mint a Sport- és Egészségnap,
egy helyi ifjúsági
a Belvárosi Adventi Délután, a
információs klubot
RockMikulás vagy a kéthetente
Budapesten.
csütörtökönként tartott Táncházunk.
Az Ifiház egy különleges hely, ahol a
sok tér, helyiség és belső udvar miatt
egyszerre több program is
megvalósulhat.

2.

1989 tavaszán 12 keresztény ember ült
le arról beszélgetni, hogy milyen
problémákat látnak munkájuk során.
Gyermekek részére nyári
2017.06.01. Mindannyian azt érezték, hogy a család
napközi szervezése
2017.12.15.
egészének ellátásával kell foglalkozni.
Teleki Béla pasztorál-pszichológus
végezte a lelkes csapat felkészítését.

Forrás Lelki
Segítők
Egyesület

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
időpontja

Sz.

Teljes költség

254 900

696 250

Igényelt
támogatás

Aláíró
személy

124 900

330 000

Gyarmati
Barna

Elérhetősége Telefonszáma

4025
Debrecen
Simonffy u.
21.

52/415-498

4031
Debrecen
Kishegyesi út
36.

52/492-757

Javasolat
támogatás

Megítélt
támogatás

3.

Egyesületünk 2011-ben
került bejegyzésre
Debrecenben. A város ezen
a tavalyi évet is figyelembe
véve 2 alkalommal volt
gyermeknap. Sajnos
Haláphoz valamint
Nagycseréhez tartozó
külterületeken egyre több
számban költöztek ki
hátrányos helyzetű
családok.
Év közben igyekszünk
segítséget nyújtani ezeknek
Halápon a
a családoknak, akár
Gyermekekért élelmiszerek, ruhaneműk
Közhasznú
juttatásával, illetve a
Egyesület
gyermekek számára oly
kedves táborok, hétvégi
programok
megszervezésével, de a
gyermeknapi
rendezvénynek különösen
örülnek, így ebben az
évben is szeretnék örömöt
szerezni nekik.
A tavalyi gyermeknapi
rendezvény sikerét
figyelembe véve az idén
2017. június 10-én tartja
egyesületünk a
gyermeknapot.

"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
2017.01.01. -a hátrányos helyzetű gyermekek
2017.12.31.
könnyebb 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.

900 000

450 000

Tóthné
Berekméri
Dalma

4078
Debrecen
Sármány
u.11.

20/343-3467

4.

5.

Járom
Kulturális
Egyesület

Egyesületünket 2011 novemberében
alapítottuk. Fő tevékenységünk a
Többfordulós helytörténeti
történelem, néprajz, irodalom,
vetélkedő, melyek célja a
honismeret témái köré tehető. Az
debreceni középiskolák egyesület tagjai zömmel egyetemisták,
2017.09.05. diákjai számára általános akik tanulmányaikat szeretnék a civil
2018.03.16.
helytörténeti tudást átadni,
társadalom szolgálatába állítani.
és interpretálni újszerű
Tevékenységi körünk: Rendhagyó
köntösben.
történelemórák, kézműves
foglalkozások, kirándulások túrák
szervezése, kiadvány szerkesztés.

500 000

Látásnélküli
Világ
Alapítvány

Iskolai érzékenyítő
programunk célja, a
közoktatásban tanulók
Az Alapítvány 1990-ben jött létre.Az
toleranciájának,
alakulás célja,a működési területén élő
empátiájának, a fogyatékos
vakok és gyengénlátók
emberekkel kapcsolatos
esélyegyenlőségének
2017.04.01. tudásának növelése, a
elősegítése,foglalkoztatásának és
2017.12.15.
látássérült emberek
oktatásának előmozdítása,
problémáinak, igényeinek, művelődésének és rehabilitációjának
a segítés helyes
támogatása.
technikáinak
megismertetése.

200 000

150 000

Novák
Ádám

4032
Debrecen
Füredi út 60.
3/10.

20/4014688

100 000

Czeglédi
Lászlóné

4225
Debrecen
Tócós u 43/A

52/412-773

6.

Látássérültek
Észak-alföldi
Regionális
Egyesülete

Az Egyesület 2003-ban alakult. Tagjai
sorába azok a látássérültek léphetnek,
akik legalább 67 %-os
látáskárosodással rendelkeznek.
Taglétszámunk kb. 1.500 fő.
A Láthatatlan
Elsősorban tagjainknak érdekvédelmét
Játszóházban a fiatalok
és képviseletét valamint életviteli
2017.09.01. saját élményt szereznek a
nehézségeikkel kapcsolatos ügyeik
2017.11.30.
látássérült emberek
intézését látjuk el. Szolgáltatásaink
mindennapjairól.
hatékonyabb szervezése érdekében hat
térségben körzeti csoportokat
működtetünk. (Berettyóujfalu,
Biharkeresztes, Egyek,
Hajdúszoboszló, Hosszúpályi,
Püspökladány)

7.

Magyar
Vöröskereszt
Hajdú Bihar
Megyei
Szervezete

Karácsonyi ünnepség
megrendezése különböző
oktatási intézményekben
tanuló hátrányos helyzetű
gyerekek részére

8.

Más-Mozaik
Szociokulturáli
s Egyesület

Fiatal önkéntesekkel a
fiatalokért

Magyar Vöröskereszt Hajdú Bihar
Megyei Szervezete

2017.11.15. 2017.12.15.

A szervezet már több mint 25 éve
fenntartója az első Rocksulinak
Magyarországon. Több ez mint egy
2017.09.10. ?iskola?, a Rocksuli egy lehetőség a
2017.12.10.
fiataloknak, hogy legyen egy közösségi
terük a szabadidő hasznos, de
hangulatos eltöltésére.

500 000

1 030 000

380 000

200 000

Dr.Nagy
Sándor

450 000

180 000

Vincze
Béla

4025
Debrecen
Külsővásártér
16.

52/412-773

4025
Debrecen
Simonffy u.
44.

52/531-427

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

30/933-07-75

9.

A program célja a 8-tól 16
Egyesületünk 2000-ben alakult.
évesig terjedő korosztállyal Ugyanebben az évben közhasznúvá
5 napos
váltunk. Szervezetünk a
tábor vagy egy-egy napos
Nagycsaládosok Országos
programsorozat keretében
Egyesületének önálló jogi
megismertetni
személyiséggel rendelkező
Mosolyvirág
Debrecent, a gyermekekből
tagegyesülete.
Nagycsaládoso
közösséget kovácsolni. A Főként a családokért, a családokban
k Debreceni
helyismereti,
felnövekvő gyermekekért, a
Egyesülete
helytörténeti, kulturális és
nagycsaládok érdekvédelméért,
tudományos programokon
egészségmegőrzéséért, közösséggé
a szabadidő
szervezésükért dolgozunk.
hasznos eltöltésének
Egyesületünk tagjai a három vagy több
lehetőségét kínáljuk a
gyermeket tudatosan vállaló családok.
résztvevőknek.

2017.05.15.2017.12.31.

580 000

285 000

Radnainé
Filep Ildikó

4031
Debrecen
Angyalföld
tér 11.

20/31528584

"Színház a természetben"
élménypedagógiai tábor
gyerekeknek

10.

Összese
n

2017 nyarán egy speciális
színházi élménytábort
szervezünk tanítványaink
és érdeklődő gyerekek
számára, ahol a természet
közvetlen közelsége és a
színházi alkotómunka
különleges egysége életre
ZeneTheatrum
szóló élményekkel
Kulturális
gazdagítja őket.
Egyesület
Idén immár ötödik éve
szervezzük meg Jósvafőn,
az Aggteleki Nemzeti Park
szomszédságában nyári
táborunkat, ahol fiataljaink
országunk talán legszebb
természeti környezetében
tölthetnek el együtt egy
hetet, távol a városi
civilizációtól,
megtapasztalva a közösség
és a természet értékeinek
közelségét.

2002. óta működik az egyesület,
színházi előadások létrehozásával,
drámapeadagógiával foglalkozunk.

2017.06.15. 2017.08.31.

887 600

300 000

5 928 750

2 569 900

Csáki
Szabolcs

4028
Debrecen
Abonyi u. 14.

20/7779900

