1. melléklet
CIVIL ALAP (CA-19)- 1. Kertségi, lakótelepi közösségépítő programok támogatása, amelyek a településrészen tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével valósulnak meg, és erősítik az
adott városrészükhöz való kötődést.

Sz.

1.

2.

3.

4.

Pályázó neve

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
Teljes költség
időpontja

Igényelt
támogatás

Aláíró
személy/
képviseli

A Klub 1989. április 18.-án jött létre 7 fővel, azzal a céllal, hogy az
alsójózsai településrészen élő nyugdíjasokat, özvegyeket, egyedül
élőket szervezetten összefogja.
A tagság úgy határozott, hogy Egyesületet hoz létre. A Hajdú-Bihar
2019.01.01. Megyei Bíróság 1998. június 18.-án jegyezte be a szervezetet
2019.12.15.
Alsójózsai Nyugdíjas Egyesület néven. Azóta folyamatosan működik
a klub. 1996-ban megalakult a nótakör. Helyi, megyei, városi,
országos rendezvényeken meghívásra mindig elmegyünk és
fellépünk.

700 000

350 000

Pásztor
Ferencné

Bokréta Foltvarró
A Bokréta Foltvarró Kör 2019. évi programjainak
Kör (Csapókerti
támogatása.
Baráti Kör)

A csoport célja a foltvarrás (patchwork) megismertetése és magas
színvonalú művelése. Ez a kézműves tevékenység sokáig ismeretlen
volt Magyarországon, illetve csak kis körben foglalkoztak vele.
Foltvarrással mindenféle környezetet szépítő munka készíthető.
2019.04.24. Fejleszti a színérzéket, pontosságot, a közösségi szellemet, hiszen
2019.12.31.
legtöbb munka csoportosan készül. A kör tagjai felnőttek, több
pedagógus is dolgozik a csoportban, akik iskolai munkájukban is
felhasználják az itt szerzett ismereteket.

180 000

90 000

Papp
Sándorné

Csapókerti Baráti A Csapókerti Baráti Kör Egyesület 2019. évi
Kör Egyesület
programjainak támogatása

A Csapókerti Baráti Kör Egyesület célja: a Csapókert városrész
közösségi, közművelődési életének szervezése, a városrészben
működő civil kezdeményezések támogatása, az itt működő nonprofit szervezetek tömörítése, érdekképviseletük. Együttműködünk a
DMK Csapókerti Közösségi Házával, javaslatokat teszünk az
intézmény stratégiájának, szakmai tevékenységének kialakítására. A 2019.01.01. teljes lakosság számára (gyermekek és felnőttek) lehetőséget
2019.12.31.
kínálunk képességeik tudatosítására, személyiségük
kibontakoztatására és önszervező módon felkészítjük az embereket
arra, hogy cselekvő állampolgárok, egy élő közösség felelős tagjai
lehessenek, akikben erős a szolidaritás érzete. Hazai és nemzetközi
kapcsolatokat működtetünk.

702 000

351 000

Törökné
Csécs Lenke

Célunk: A megyében és Debrecenben élő sztómaviselők
érdekvédelme, összefogása és segítése. Utógondozásuk
2019.03.30. megszervezése, egészségvédelmi továbbképzése, rehabilitációjuk
2019.05.15.
elősegítése. Beteglátogatás, szükség esetén ügyintézés. Szociális- és
jogi ügyekben tanácsadás, a fontosabb jogszabályok ismertetése.

440 000

180 000

Bátori
Józsefné

Alsójózsai
Nyugdíjas
Egyesület

Debreceni ILCO
Egyesület

Egészségmegőrzés, környezetvédelem, kulturális
örökség megóvása, hagyományápolás, veteránok
látogatása,segítése. Kulturális műsorok, fellépések,
kirándulás szervezése, kapcsolattartás más civil
szervezetekkel. Településszintű, megyei, városi és
országos rendezvényeken való részvétel és az
Egyesület működéséhez szükséges támogatás.

A vastag és végbélrák megelőzésére, szűrésére való
felhívás a civil lakosság körében, szórólapokon,
orvosi előadáson.
Egyidejűleg egészségügyi (vércukor, vérnyomás,
koleszterin , testsúly ) mérések vehetők igénybe
bárki számára.
Sztómaterápiás eszközök bemutatója és étrend
kiegészítők vásárlási lehetősége a Közösségi
Házban.

Javasolt
támogatás

A Debreceni Kossuth Társaság Alapszabályában
meghatározott közhasznú tevékenységek
között nagy súlyt fektet a hagyományőrzésre,
Debrecen és Kossuth kapcsolatának
bemutatására, valamint Kossuth személyével és a
Debreceni
szabadságharccal kapcsolatos évfordulók
Kossuth Társaság
megünneplésére.
- ez év szeptemberében nagy szabású koszorúzási
ünnepség megtartása a főtéren lévő Kossuth
szobornál.
- a városban lévő emlékhelyek ápolása.

A társaság célja Debrecen és közvetlen vonzáskörzetében
tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység és a
kulturális örökség megóvása.

2019.07.01. 2019.12.31.

870 000

400 000 Jóga László

6.

Debreceni Népi
Debreceni Népi Együttes kertségi és lakótelepi
Együttes Dr. Béres
közösségépítő programok megvalósítása-családi
András Néptánc
táncház sorozat.
Egylete

A Debreceni Népi Együttes 1950-ben alakult Dr. Béres András
vezetésével, és azóta folyamatosan működik. Városunk egyik
legnagyobb hagyománnyal rendelkező néptáncos közössége. A DNE
2019.09.01. támogatására, működtetésére létrejött egyesületünk 2000 óta
2019.12.21.
dolgozik kulturális területen. Célunk olyan hagyományőrző
közösségek működtetése, melyek a népművészet általános és helyi
értékeit kutatják, őrzik és adják tovább.

720 000

360 000

7.

Debreceni
Vadászgörény
Klub (Csapókerti
Baráti Kör)

A Debreceni Vadászgörény Klub célja a debreceni vadászgörény
tartók összefogása, szakmai segítése, találkozók, kiállítások,
tanácsadások szervezésével.

2019.04.25. 2019.12.31.

200 000

100 000 Gáll Attila

8.

A Debrecen-Nagycsere-Halápi Református Missziói
Egyházközség 2019. július 8-12-ig Nagycserén, 2019.
augusztus 13-15-ig Halápon szervez napközis nyári
bibliai tábort. A tábor célja a találkozás és a közösség
építése. Nagycserei táborunkba minden nagycserei és
halápi óvodást, iskolást, fiatalt hívunk és fogadunk.
DebrecenHalápi táborunkba a halápi és nagycserei iskolásokat
Nagycsere-Halápi hívjuk és fogadjuk (1-5. osztályig). Mivel több hátrányos
helyzetű család él a megnevezett településrészeken, ezért
Református
táboraink térítésmentesek (uzsonna, meleg vacsora,
Missziói
kézműves és sportfoglalkozások). Egyházközségünk
Egyházközség
Nagycserén 2018 nyarán 10. táborát rendezte meg
(átlagosan 110-120 fő részvevő), Halápon a 4. tábor
valósult meg (átlagosan 55-60 fő részvételével). Táborok
célja, hogy a gyerekek, fiatalok örömmel jöjjenek,
lehetőségük legyen találkozni, beszélgetni, ismerkedni, új
kapcsolatokat kialakítani.

A gyülekezethez 100 fő tartozik, Nagycserén és Halápon is van
vasárnaponként istentisztelet és gyermekistentisztelet.
2010-ben és 2011-ben Tanyagondnoki Szolgálatokat indított az
Egyházközség, amely által a rászoruló, beteg, idős embereket segíti.
(orvoshoz, klinikára, kezelésekre, hivatalokba, gyógyszertárba jutás)
Jelenleg 250 személyt segítünk, a tanyagondnokok évente 70.000
kilométert tesznek meg a rászorulókkal.
2019.06.01. Az Egyházközség egy Családi Bölcsődének is a fenntartója, ahol
2019.10.31.
naponta öt gyermek felügyelete van megoldva.
Gyülekezetünk nyaranta két tábort szervez, amelyre Nagycseréről és
Halápról 60-80 gyermek, és fiatal érkezik. A táboraink
térítésmentesek!
A közösségért tenni akaró, szolgáló gyülekezet a Nagycsere-Halápi.
Soli Deo Gloria!

970 000

485 000

5.

A Debreceni Művelődési Központ Csapókerti
Közösségi Házában működő Debreceni
Vadászgörény Klub 2019. évi szakmai
programjának támogatása.

Hercz
Vilmos

Jenei Zoltán
lelkész

9.

Debrecen-Ondódi
Margaréta
A Margaréta Nyugdíjas Klub 2019. évi
Nyugdíjas Klub
programjainak, foglalkozásainak, művelődésének a
(Ondód Jövőjéért támogatásához igényelt segítség.
Egyesület)

EU-Roma
10. Országos
Egyesület

Roma családi nap és kulturális, identitáserősítő,
toleranciafokozó programok szervezése a
Nagysándor telepen hátrányos helyzetű családok
számára

A klub 2015 őszén alakult az Ondódi Közösségi Házban. Jelenleg
15 fős taglétszámmal működő közösség. Tagjaik többségében
egyedülálló idős emberek, főleg nők. Fontos számunkra ez a
közösség, hiszen sokunk számára ez a társas érintkezés egyetlen
színtere.

2019.04.01. 2019.12.31.

365 500

180 000

Egyesületünk 2000-ben alakult. Célunk a hh-ű, roma és nem roma
emberek segítése, nemzetiségi és állampolgári jogaik védelme,
felzárkóztatása, esélykompenzáló céllal. A roma kulturális és
nemzetiségi identitás ápolása, a nemzetiségi ellentétek csökkentése a
társadalomban. 2006 óta a HB-Megyei Roma Önk-tal dolgozunk
együtt programokban. Folyamatosan tartunk ingyenes felzárkóztató
és tehetséggondozó fogl.-okat a Db-i Roma Önk-tal együtt. Vidéken
2019.06.01. is jelentős tagi és önkéntesi bázisunk, jogvédő szolgáltatásunk
2019.12.31.
megyeszintű. A nemzetiségi és hagyományápolás kiemelt
tevékenységeink. A roma kultúra és hagyományok megőrzését
segítendő Rominfo c. lapot adtunk ki évekig egy roma alapítvánnyal
együttműködve, ill. rendszeresen tartunk kulturális rendezvényeket
is. Több száz roma ember felnőttképzését szervezzük folyamatosan.
Tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk (zene, tánc) roma
segítőkkel.

1 000 000

500 000

Balássy
Szabolcsné

Európai
Keresztény
11.
Kultúráért
Egyesület

Csoportunk állandó résztvevője a Nemzetközi
Betlehemes Találkozónak, ami idén már 28.
alkalommal kerül megrendezésre. A Belvárosi
Közösségi Ház által szervezett betlehemes
találkozókon csoportunk képviseli Debrecen
városát, ami hozzájárult csoportunk szélesebb körű
megismeréséhez. Felkérések alapján rendszeresen
részt veszünk a debreceni városrészi adventi
rendezvényeken. Betlehemes játékunk eredeti
gyűjtésből származó fülöpi betlehemes, amely
autentikus, gyökerekhez visszanyúló
hagyományokat elevenít fel. Külön kuriózum a
csillagos része, ami 3 tizenéves fiú előadásában
valósul meg. Előadásunk korhű jelmezekben kerül
bemutatásra, a Máriapócsi Kegytemplom mintájára
készült díszletek között. Az elmúlt években nem
csak Debrecenben, de a megye számos településén
léptünk fel.Ebben az évben is a hagyományos
betlehemes játékunk bemutatását követően a
rászorulók részére főként tartós élelmiszerekből
álló adománycsomagok valamint meleg étel
kiosztását tervezzük. Fennállásunk tíz éves
évfordulója alkalmából az eddigieknél szélesebb
körben szeretnénk bemutatni előadásunkat.

Az Egyesület fő célja: az Egyesület, mint nevében is jelzi, az európai
keresztény kultúra értékeit kívánja elsősorban (újra) megismertetni,
minél szélesebb körben ismertté tenni. Alapvetően keresztény
ökumenikus jelleggel, kulturális, szociális céllal alakult meg. Céljai
megvalósítása érdekében kulturális programokat aktivizál, segít
2019.12.01. hozzájuttatni a kulturális értékek megismeréséhez. Képzést, előadást 2019.12.31.
szervez, kiadványt jelentet meg. Sport- és kulturális programokat,
rendezvényeket szervez. Közösségi, művelődési és sport
tevékenységeket népszerűsít. A keresztény kulturális értékek
fontosságát hangsúlyozza és demonstrálja.

400 000

200 000 Nagy Tibor

12. HÉRA Egyesület

Nagysándor napok című programsorozattal a telep
névadójára koszorúzással emlékezünk, kirándulást
Egyesületünk 1992-ben alakult Debrecenben a Nagysándor telepen.
tervezünk szülővárosába, Nagyváradra. Az ovis
2019.09.01. A kezdetektől fogva működtetjük a Héra Családsegítő Szolgálatot,
korosztálynak "Kishuszárok" napját szervezünk
2019.10.31.
mely alapellátásként nyújt szociális ellátást az igénylők számára.
kézműves játszóházzal, ovi foci tornával, az idősek
számára pedig játékos műveltségi vetélkedőt.

420 000

210 000

JKD-KALI
DEBRECEN SE

A JKD-KALI DEBRECEN SPORTEGYESULET 2003ban alakult.
Fő tevekenysegeink:
-különböző korosztályok kuzdosport oktatasa
-verseny és rendezvenyszervezes
2019.06.29. -hazai és nemzetközi versenyzes
2019.11.04.
-utánpótlás
-szabadidős tevékenységek szervezese
-hátrányos helyzetek elősegítése a sportokhoz

1 675 000

837 500

13.

Egyesület működése, versenyszervezés és
versenyeztetés.

Szabó
Róbert

A Józsai Település és Közösségfejlesztő Egyesület
a település intézményeivel, civilszervezeteivel,
egyházaival, közösségeivel közösen tervezi
megszervezni a nagy hagyománnyal rendelkező
Józsai Szüreti Napot és az Adventi ünnepkörhöz
kapcsolódó rendezvénysorozatot Józsán. A korábbi
esztendők hagyományos eseményei mellett, több új
Józsai Település
programmal, program elemmel szeretnénk
és
meglepni Józsa lakóit, vendégeinket. Reméljük, a
14.
közösségfejlesztő
település apraja és nagyja egyaránt talál gazdag
Egyesület
kínálatunkból lehetőséget a közös ünneplésre.
Rendezvényeinkkel (koncertek, élőszavas
mesemondás, kézműves foglalkozások,
mesematiné, kiállítások, vásár, stb) szeretnénk még
inkább nyitni a lakosság felé, s a közösséghez
tartozás érzését erősíteni és együtt megélni az
érzést: "JÓZSÁN ÉLNI JÓ".

Mozgás Öröm
15.
Sportegyesület

Segítséggel Élők Világ Napja.

Nagymacsi
Főzőklub
16. (Nosztalgia
Hajnalcsillag
Egyesület)

A Nagymacsi Főzőklub a helyi
gasztrohagyományok kutatásával és
felelevenítésével kíván hozzájárulni a helyi
identitás erősítéséhez. Helyi régi recepteket
gyűjtenek, az elkészített ételeket fotóval együtt
nyilvánosságra hozzák közösségi média oldalon.
2019-ben 2 nagymacsi közösségi
nagyrendezvényen vállalják hagyományos ételek
elkészítését, kóstoló tartását. Fenti
tevékenységükhöz szükséges eszközbeszerzésre
kérnek támogatást.

Nosztalgia
Hajnalcsillag
17. Egyesület
DebrecenNagymacs

A Józsai Település és közösségfejlesztő Egyesület az egyik
legrégebben (1989 óta) működő civil szervezet városrészünkön.
Célja: A városrész lakossága közművelődési, kulturális, szabadidő
sporttevékenységének magasabb színvonalra emelése, aktivistának
növelése, a lakosságot érintő környezetvédelmi és
településfejlesztési igények felmérése, megoldások érdekében az
állampolgárok és a helyi szervezetek mozgósítása közös fellépés
megszervezése.

Az Egyesület az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának a
keretein belül szerveződött a napközi ellátottjaiból, tehát enyhe és
középfokban sérült, illetve halmozottan fogyatékkal élő
személyekből, valamint a dolgozókból, 2002-ben.
A Nagymacsi Főzőklub 2019. január 15-én alakult a DMK
Nagymacsi Közösségi Házban. A tagok között túlsúlyban vannak a
nők, de férfi tagunk is van.
A klub célja a közösségépítés; a helyi értékek feltárása; a helyi
identitás erősítése a gasztronómiai örökség feltárásával,
megőrzésével és bemutatásával.

Juráskó
Róbert

2019.09.01. 2019.12.31.

2 080 000

1 040 000

2019.11.01. 2019.12.31.

675 000

325 000

Harsányiné
Dobai Erika

2019.06.01. 2019.12.31.

200 000

100 000

Buglyóné
Póka Mária

211 000

100 000

Boruzs
Lajosné

A Főzőklub tevékeny szerepet vállal a nagymacsi
nagyrendezvényeken tájjellegű ételek készítésében, a közös sütés,
főzés közösségépítő szerepének népszerűsítésében.
2016-ban alakult meg a Nosztalgia Hajnalcsillag Egyesület
Debrecen-Nagymacs szervezet. Célja a Debrecen-Nagymacs
városrészben élő nyugdíjasok összefogása; kulturális, közösségi
A Nosztalgia Hajnalcsillag Egyesület népdalköre
felkészítése szakember közreműködésével
aktivitásuk erősítése; helyi hagyományok feltárása, őrzése és átadása
nyugdíjas Ki Mit Tud?-okon való részvételre, helyi a fiatalabb korosztály számára.
ünnepeken való bemutatkozásra; a nagymacsi
2019.06.01. idősek napja rendezvény résztvevőinek szélesítése A Debreceni Művelődési Központtal közösen működteti az
2019.11.30.
az egyedülálló idősek személyes meghívásával. A egyesület a Nosztalgia Hajnalcsillag Nyugdíjas Klubot. A
pályázati program megvalósításával az egyesület
klubfoglalkozásokat hetente egy alkalommal, a Nagymacsi
tagjai aktivizálódnak, a közösséghez és a
Közösségi Házban tartják. Programjaik között szerepel
városrészhez való tartozásuk tovább erősödik.
egészségmegőrzés, ismeretszerzés, helytörténet, országjáró
kirándulások, hagyományőrzés, közösségi ünnepek, népdalkör
működtetése.

A Nagysándor Telepen élő hátrányos helyzetű
családok részére egészségfejlesztő, prevenciós és
identitáserősítő kulturális és sportprogramok
biztosítása. A projekt célja, hogy a Nagysándor
Telepen élő hátrányos helyzetű fiatalok (és ha
Roma
lehetséges és sikerül bevonni őket: felnőtt
Tehetséggondozó
családtagok és egyedülálló felnőttek) részére
18.
Közhasznú
rendszeres és vonzó fejlesztő, prevenciós,
Alapítvány
szabadidős foglalkozásokat tartsunk, melyek
növelik lokális identitásukat, csökkenti állandó
frusztráltságukat, depriváltságukat, és
természetesen hozzájárul egészséges testi és lelki
fejlődésükhöz.

1998-ban alakult szervezetünk, melynek célja a hátrányos helyzetű,
elsősorban roma fiatalok oktatása, tehetséggondozása, segítése.
Roma érdekképviselet ellátása, segítése. Diszkrimináció elleni
2019.06.01. küzdelem. Toleranciaerősítés, a békés társadalmi egymás mellett élés
2019.12.31.
elősegítése. A roma kultúra és hagyományok ápolása. A roma
nemzetségi identitás kialakítása, megerősítése. A roma történelem
oktatása. A fiatalok lelki egészségvédelme.

900 000

13 383 500

450 000 Nagy Zsolt

6 583 500

