1. számú melléklet

SPORTFELADATOK (SP18)- 1. Szabadidősport
Sz. Pályázó neve
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A Jövő
Tehetségeiért
Kulturális
Szolgáltató
Szociális
Szövetkezet

Aero Klub
Debrecen

Teljes költség

Igényelt
támogatás

Aláíró személy

Elérhetősége

Sport és kulturális egyesületek
segítése, oktatás, programszervezés,
fesztiválok szervezése, rendezése.
Tehetséges fiatalok felkarolása,
Family Perfect Day- pályájukon való elindítása. Hazai és
2018.06.17. Fitness-,
Egészség-, nemzetközi rendezvények által
2018.12.30.
Szépség
és
Divat egymás
kultúrájának
a
Fesztivál támogatása
megismerése.
A
Hajdú-Bihar
megyei programok megismertetése
az ország valamennyi területén és
külföldön is.

5 885 000

2 000 000

Eszlári Zita

3532 Miskolc
Károly u. 25/b

Az Aero Klub Debrecen 1998-ban
alakult azzal a céllal, hogy keretet
biztosítson
a
térség
Vitorlázórepülést
versenyszinten
űző pilótáinak és megismertesse
ennek szépségét az utánpótlással.
2007-ben a debreceni repülőtér
nemzetközi besorolása miatt a nem
hajtóműves repülőgépeknek új
helyet kellett találni, ami az
2018.01.01. egyesületnek
Hajdúszoboszlón
2018.12.31.
sikerült is.
Az egyesület pilótái hazai és
nemzetközi
versenyeken
is
eredményesen szerepelnek, így a
Magyar Vitorlázórepülő Kupában
több mint 10 éve veszünk részt és
mindig az élmezőnyben végeztünk,
megelőzve
az
igazán
nagy
létszámmal és támogatással bíró
klubokat.

2 727 000

1 363 000

Máté Sándor

4033 Debrecen
Szalóksámson u.
18.

Pályázat témája

A klub 2018 működési
költségeinek
(fejlesztésekre, távlati
célok megvalósítására
és
versenyzők
felkészülésére)
támogatására.

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
időpontja

Javasolt
támogatás

Megítélt
támogatás
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Az
Arany
Bikák
Darts
Sportegyesület 2016. 12. 01-én
alakult. Célunk, hogy a darts
szabadidősportot országos szinten is
felső kategóriás körülmények között
lehessen űzni, minél több embert
megmozgasson, és a darts játékot
mint
sportot
és
ne
mint
kocsmasportot ismerjék meg az
2018.05.01. emberek.
Minden
körülményt
2018.12.31.
megpróbálunk
biztosítani
a
megfelelő
fejlődéshez.
Ennek
érdekében itthon és külföldön is
elismert
Darts
szakembereket
hívunk meg, akik előadást és
oktatást tartanak a darts sportról.
Minden héten ingyenes dartsozási és
edzési
lehetőséget
biztosítunk
klubtermünkben.

500 000

100 000

Orosz András

4025 Debrecen
Hatvan utca 4.
6/24.

A Bihari Állami Gondozottak
Egyesülete 2007-ben alakult olyan
civil
szervezetek
egyikeként
Magyarországon, amely célul tűzte
ki
a
gyermekvédelmi
Maugli Kupa Kispályás
2018.05.03. gondoskodásban élők, utógondozói
Labdarugó Torna és
2018.06.02.
ellátásában részesülők, és volt
Ifjúsági Találkozó.
állami gondozottak támogatását,
érdekvédelmi
képviseletét.
Az
Egyesület közhasznú szervezetként
működik.

980 000

450 000

Buzás Lajos

4033 Debrecen
Apafája utca
11/A

A
DARTS
szabadidősport minél
szélesebb
körű
elterjesztése a lakosság
körében,
a
legkorszerűbb
Arany Biká Darts sporteszközök
Sportegyesület
biztosítása, országosan
is
kimagasló
körülmények
megteremtése, és a
sportolók
játéktudásának
minél
magasabbra emelése.

Bihari Állami
Gondozottak
Egyesülete
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IV.
Cívis
Kupa
elnevezésű
bowling
Cívis Bowling és sportrendezvény
Természetjáró
szervezési
-,
Egyesület
versenyrendezési
költségeihez támogatás
elnyerése

A bowling, mint egészséges és
hasznos sportág minél szélesebb
körű elterjesztése, népszerűsítése.
Felkészülési és versenyeztetési
lehetőség megteremtése a Magyar
Bowling Szövetség (a továbbiakban:
MABOSZ)
által
szervezett 2018.05.27. rendezvényeken,
illetve 2018.08.31.
versenyeken. A természetjárás iránt
érdeklődőknek
aktív
túrázás,
természetjárás
(gyalogos,
kerékpáros, vízi-és magashegyi
túrák, kirándulások, hegymászás) és
szabadidős programok szervezése.

613 000

300 000

Ábrók Andrea

4032 Debrecen
Füredi út 41/B.
fszt.3.

Az Egyesület Debrecen
legnagyobb
és
leglátogatottabb
jógastúdióját
üzemelteti. A júniusdecember
hónapokra
eső bérleti díj kapcsán
kérnek támogatást (a
havi bérleti díj 20
százalékára pályáznak).

Az Egyesület fő célja különösen a
jóga szervezése, valamint a jóga,
mint sporttevékenység feltételeinek
megteremtése. Az Egyesület a jóga
népszerűsítésével
foglalkozik,
valamint mind egyéni, mind
közösségi szinten támogatja és 2018.06.01. szervezi
az
egészséges
és 2018.12.06.
környezettudatos
életmód
kialakításához
kapcsolódó
tevékenységeket. Tagjainak a jógára
lehetőséget biztosít azzal, hogy
jógaórákat szervez és azok feltételeit
megteremti.

2 175 705

435 145

Tajti Ákos

4026 Debrecen
Darabos u 12.
8/46

Dahlia Jóga
Egyesület
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Debrecen
Asztalitenisz SE

Egyesületünk
az
asztalitenisz
Edzéseiket
és
a
sportágban tevékenykedik, 1990 óta
mérkőzéseiket a DSZ
Debrecen
városában.
Az
Vegyipari
egyesületünkben(Debrecen A.S.E)
Szakgimnáziumában
jelenleg 14 fő sportol rendszeresen,
tartják. A felnőtt csapat
melyből 2 újonc, 2 serdülő, 10
a 2016/2017-es bajnoki
felnőtt.
évben a 10 csapatos NBEdzéseinket és a mérkőzéseinket a
III-as
osztályban
2018.01.01. DSZC
Vegyipari
szerepelt az Észak2018.12.31.
Szakgimnáziumában tartjuk.
Alföld csoportban. A
Jelenleg a Hajdú-Bihar megyei
2017/2018
bajnoki
Asztalitenisz
Bajnokságában
évadot a 12 csapatos
szerepelünk.
Észak-Alföldi
Tervünk, hogy a bajnokság végén a
csoportban töltik. A
dobogó első, második, vagy
működésükhöz kérnek
harmadik helyén végezzünk.
támogatást.

404 000

150 000

Debrecen
Vívásáért
Alapítvány

Az alapítvány célul tűzi ki, a
hátrányos
helyzetű
tehetséggondozást, különösképpen a
sporttevékenységgel összefüggésben
felmerült
felszerelési,
versenyeztetési költségek viselését,
illetve a kerekes székes vívók
A Debrecen Vívásáért sportolási
lehetőségének
a
Alapítvány
biztosítását, előmozdítva így ezen
2018.06.01. szenzomotoros
személyek társadalomba való minél
2018.12.31.
rekreációs tréningjének eredményesebb beilleszkedését. A
támogatása
debreceni vívósport, és vívóélet
színvonalának emelése érdekében
vívóversenyek
rendezése
és
támogatása, továbbá, edzőtáborok
szervezése
közösség
formáló
jelleggel. Mozgáskorlátozott, sérült
gyerekek megismertetése a vívással,
illetve versenyeztetése

607 872

300 000

4027 Debrecen
Lakatos Csaba Sinai Miklós u. 9.
6/25.

Serra
Bendegúz

4031 Debrecen
Tőzsér utca 8
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Debreceni
Asztalitenisz
Klub

A Debreceni Asztalitenisz Klub
2016-ban alakult azzal a céllal, hogy
Debrecen és Hajdú Bihar megye
asztali tenisz sportját fellendítse.
Tömegsport,
Két évig a Benedek Elek általános
versenysport,
iskolában tartottuk az edzéseket 20
szabadidősport
felnőtt és 20 gyermeksportoló 2018.06.15. rendezvények
részvételével. 2018 júniusában 2018.12.31.
szervezése,
azokon elkészül a Debreceni stadionban
történő részvétel.
lévő 15 asztalos edzőtermünk, mely
lehetőséget biztosít a tömegsport,
versenysport, szabadidő sport illetve
a
mozgás
sérült
sportolók
rehabilitációjában.

800 000

400 000

Gacsályi
István

4025 Debrecen
Salétrom u. 3.

Az igényelt támogatás
kisebb
részét
a
testnevelők
számára
kidolgozott és 2017-ben
sikeresen alkalmazott
oktatási programnak az
Oktatási
Hivatalnál
történő akkreditálásra
fordítanák.
10

Debreceni Frizbi
Sportegyesület
A támogatásból remélt
további összeget a
Testnevelési Egyetem
által szervezett OKJ-s
sportedző
képzésre
fordítanák.
A
szakképzett
edzők
megléte
alapvető
feltétele az egyesület
továbbfejlődésének.

Debreceni
11 Rendőr
Sportegyesület

Az Egyesület az elmúlt
évek
sikeres
munkájának
folytatásához
kér
támogatást a működési
célú kiadásaikra.

Egyesületünk
közhasznú
szervezetként működik. A frizbi
sportok csapatsport változatában, az
ultimate frizbiben vesz részt aktívan
a sportág hazai versenyrendszerében
és fejlesztésében. Felnőtt csapatunk
négyszeres magyar bajnok, több
játékosunk erősítette már a felnőtt 2018.05.11. és korosztályos magyar válogatottat. 2018.12.31.
Debreceni oktatási intézményekkel
együttműködve
háromszintű
utánpótlás rendszert működtetünk,
így a fiatalok számára általános
iskolai, középiskolai és egyetemi
szinten is kínálunk sportolási,
frizbizési lehetőséget.

494 000

247 000

Fodor László

4026 Debrecen
Honvéd utca 3.
I/3.

Egyesületünk alapszabály szerinti
célja a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak és
2018.01.01. családtagjainak szervezett keretek
2018.12.31.
között sportolási, egészségmegőrző
és
kulturális
tevékenységre
lehetőséget biztosítani.

1 300 000

650 000

Aszalós Imre

4028 Debrecen
Mikes Kelemen
u. 4.

VI.
Hallássérültek
Futsal
Bajnokok
Debreceni
Ligáján
történő
12 Siketek Futball és részvétel
Sport Klubja
támogatása.

A
Debreceni
Táncművészeti
és
Egészségkultúra
Egyesület rendszeresen
szervez
capoeira
workshopokat, intenzív
Debreceni
capoeira hétvégéket az
Táncművészeti és
13
aktívan
sportoló
Egészségkultúra
tagoknak. A Brazil
Egyesület
Sport és Kultúra Napon
többféle lehetőség lesz
Brazília kultúrájának,
mozgás világának a
megismerésére.
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Debreceni Trial
Klub

Sportegyesület
működési költségeire.

A megyében élő siket és nagyothalló
sportkedvelők számára biztosítunk
szabadidős, sportolási, versenyzési
lehetőségeket
legfőképpen
2018.09.01. labdarúgás
és
bowling
2018.12.31.
sportágakban. Egyesületünkbe épek
is beléphetnek, hogy közösen
tevékenykedhessenek
hallássérült
tagtársaikkal.

2 000 000

1 000 000

Szűcs Helga

4024 Debrecen
Varga utca 8.

A Debreceni Táncművészeti és
Egészségkultúra Egyesület céljai
távoli kultúrák táncainak és
harcművészetének népszerűsítése,
2018.09.01. megismertetése, valamint prevenció
2018.10.31.
és egészségfejlesztés a tánc és a
művészetek
gyógyító
erejével
(gyermekek, felnőttek testi-lelkiszellemi segítése).

500 000

250 000

Magyar
Adrienn

4063 Debrecen Nagymacs
Dohányos utca 3.

A Debreceni Trial Klub extrém
2018.01.01. sporttal foglakozó civil szervezet.
2018.12.31.
A 2008-aas évben alakult.

400 000

200 000

Nagy Gábor

4025 Debfrecen
Szepességi u. 30.

A Debrecen városában
megrendezésre kerülő
Debreceni Városi 2018. évi Szabadtéri
és Körzeti
kispályás
amatőr
15
Labdarúgó
labdarúgó
bajnokság
Szövetség
szervezésének
költségeire
kérnek
támogatást.

Egyesületünk (közhasznú jogállású)
1971 óta (folyamatos csapatszám
növekedéssel) szervezi, bonyolítja a
focizni szerető és akaró, városunk és
vonzáskörzetében élő emberek
részére, a rendszeres sportolási
2018.05.15. lehetőséget.
Szabadtéren
és
2018.10.12.
teremben folyamatosan rendezzük a
városi
kispályás
labdarúgó
bajnokságokat.A
kezdeti
50
csapatos létszám, mára teremben 7290 szabadtéren pedig 115-130
csapatosra emelkedett.

10 103 000

4 400 000

Debreceni
Veterán
Debreceni
Atlétikai Klub - 2018.
16 Veterán Atlétikai évi programjai alapján
Klub
működési költségekre
kérnek támogatást.

Debrecen városában ismert és
elterjedt az atlétikai sport. Annak
érdekében, hogy a veterán atléták
megfelelő körülmányek
között
versenyezhessenek, az alapítók
elhatározták,
hogy
egyesületet
hoznak létre az alábbi célokra:
2018.01.01. Az atlétikai sport népszerűsítése, 2018.12.31.
veterán atléták, családok részére
atlétikai versenyek megrendezése,
lebonyolítása, a sportág fejlesztése,
valamint
a
fenti
célok
megvalósításához
szükséges
pénzügyi háttér megteremtése.

1 400 000

700 000

Kassai Zoltán

4032 Debrecen
Oláh Gábor út 5.

4024 Debrecen
Kertészné
Vígkedvű Mihály
Szentesi Éva
u. 11.

2018.
08.
042018.08.11-ig egy egy
hetes
kerékpáros
vándortábort szerveznek
a diákjaiknak,ahol 25 fő
Dienes László
vesz
részt.
és
Görögkatolikus
megismerik a Felső Gimnázium,
Tisza - Vidéket.
17 Egészségügyi
A hét során a gyerekek
Szakgimnázium
kastélyokat,
és
templomokat,
Szakközépiskola
műemlékeket
látogatnak
és
megismerkednek
a
környék
népi
hagyományaival.

Dienes
László
Görögkatolikus
Gimnázium,
Egészségügyi
Szakgimnázium és Szakközépiskola
fontosnak
tartja
a
diákok
táboroztatását, aktív sportéletben 2018.08.04. történő
bevonását.
Minden 2018.08.11.
évszakban táborokat szervezünk a
diákjainknak és részt veszünk a
városi
és
megyei
röplabada
bajnokságban.

575 000

250 000

Szabó-Király
Diána

4027 Debrecen
Thomas Mann
utca 16.
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DRK Dóczy
Gimnáziuma

A
SZABADIDŐ
HASZNOS
ELTÖLTÉSE VÍZEN
ÉS VÍZ MELLETT
(TISZA-TÓ)
A szabadidős tábor
célja az, hogy a diákok
megismerjék a Tisza-tó
csodálatos világát, mind
a vízen, kenukban,
mind
a
gáton
végigtekerve
kerékpárral.

"A
Debreceni
Református
Kollégium Gimnáziumában indított
1996-ban
megindított
hat
évfolyamos gimnáziumi képzés mind a Dóczy, mind a Kollégium
nemes hagyományait megőrizve és
gyarapítva - a 2000. szeptember 1től már a Debreceni Református
Kollégium
Dóczy
Gedeon
Tagintézményében valósult meg.
Az iskola feladatának tekinti az 2018.09.03. iskolai nevelés és oktatás keretében, 2018.11.30.
hogy tanulói művelt, jellemes
keresztyén emberekké, az egyetemes
emberi értékek tisztelőjévé, a haza
és nemzet hűséges és áldozatkész,
alkotó polgáraivá formálja, akik
mindenkor készek az örökölt és a
jelenkori kultúra valódi értékeit
befogadni,
gyarapítani
és
közvetíteni. "
(részlet az iskola alapító okiratából)

512 080

256 000

Leiter Imre

4024 Debrecen
Kossuth u.35.

Felsőoktatási
Kollégiumok
19
Országos
Szövetsége

A programsorozat célja,
hogy
a
FEKOSZ
lehetőséget biztosítson
egy olyan szabadidős
programon
történő
részvételre
elsajátításához, amelyen
jól érzik
magukat,
valamint
az
egészségmegőrzés
is
megvalósul.
A
szakmai
programokon részt vevő
fiatalok olyan előadókat
hallgathatnak
meg,
illetve
folytathatnak
velük
moderált
diskurzust,
amelyek
során elsajátítják a
természetjárás alapjait,
valamint megismerik és
tisztelni
fogják
a
természet
adta
értékeket.

A klub működéséi
kiadásaihoz, programok
FŐNIX Erőemelő szervezéséhez
20 és Szabadidős
szeretnének támogatást
Sportegyesület
igényelni.

A FEKOSZ egy, a felsőoktatási
kollégiumok számára létrehozott
országos érdekvédelmi és szakmai
szervezet. Megalakulásakor egyik
2018.08.25. céljaként azt tűzte ki, hogy a
2018.12.10.
kollégiumokat olyan rangra emelje,
amely méltó a kollégiumoknak az
értelmiségivé válás folyamatában
betöltött szerepéhez.

917 600

417 600

Hegedűs Imre

1115 Budapest
Bartók Béla út
105-113

A FŐNIX Erőemelő SE alapítása
2018.02.13-án emelkedett jogerőre.
Napjainkban
igen
nagy
az
érdeklődés az erőemelő sport iránt. 2018.01.01. Elsősorban a debreceni fiatalok 2018.12.31.
(utánpótláskorú
versenyzők)
versenyzési igényeit szeretnénk
kielégíteni.

1 009 700

504 850

Szűcs Sándor

4031 Debrecen
István út 55.
II//17.

21

Friss Oxigén
Alapítvány

Az alapítvány fő tevékenysége az
Oxigén Kupa Erdei Futóverseny
sorozat szervezése. 2018-ben a 11.
és 12. évad versenyei zajlanak.
Nevezési díj nincs, a versenyt a
Az Oxigén Kupa Erdei támogatóink
és
önkéntesek
Futóverseny
segítségével tartjuk meg. Célunk 2018.01.01. rendezvényeinek
továbbra is a versenyzés biztosítása 2018.12.31.
lebonyolítása.
közép- és hosszútávfutók, illetve
más sportágak művelői és az amatőr
futók részére a téli időszakban,
valamint a futás és az egészséges
életmód népszerűsítése.

A sportegyesület az
edzéseit több helyszínen
tartja,
valamint
edzőtáborokat szervez
tanítványainak.
A céljaik eléréséhez
próbálnak
olyan
felszereléseket
vásárolni, mely lehetővé
GALAXIS
teszi a balesetmentes
TORNA FIT
oktatást, valamint a
22
SPORTEGYESÜ trambulinnal, airtrackel
LET
még
magasabb
színvonalú,
élményekkel
teli
gyakorlási
lehetőség
biztosítanak. Szakmai
munkájukat
a
rendszeres
továbbképzéseken való
részvétellel
kívánják
emelni.

A torna sportegyesületünk 2014-ben
alakult
(a
Bethlen
DSE
tornaszakosztály utódjaként), azóta
látja el a debreceni torna sport
szervezését,
a
tehetségek
felfedezését, versenyeztetését. 2015ben a MOB "Sport XXI"-es program
2018.01.15. megbízásának
is
eleget
tett
2018.12.31.
lehetőségeihez mérten. Jelenleg
tanítványai a serdülő, illetve ifi II.
osztályú, valamint a "Zsebibaba"
versenyekre készülnak. Számos
kupa versenyeken vesznek részt
diákjaink. Évente 2 alkalommal
helyi versenyeket rendezünk.

2 089 500

3 840 000

1 044 750

1 920 000

Áts László

4032 Debrecen
Patai u. 38.

ANTAL
MÁRIA

4025
DEBRECEN
SIMONFFY
UTCA 17-19.
FSZ.3.

Hajdú-Bihar
Megye és
Debrecen
23
Nyugdíjas
Szervezeteinek
Szövetsége

A "Szenior Sport és
Egészségügyi Napot"
már VII. alkalommal
rendezzük meg, most
Tiszacsegén 200-300 fő
részvételével.
Rendezvényünkön részt
vesznek városunkból,
megyénkből,
más
megyéből, valamint a
határon
túli
civil
szervezetek
tagjai.
Különféle
ügyességi
versenyek,
íjászat,
főzőverseny színesíti a
rendezvényt, közben a
Vöröskereszt
munkatársai
egészségügyi méréseket
végeznek.
A
megjelenteket
pogácsával,
kávéval,
ásványvízzel fogadjuk,
majd ebéd után díjakat
adunk
át
a
vetélkedőkön
résztvevőknek.

Szövetségünkhöz 80 tagszervezet
tartozik Hajdú-Bihar megyéből és
Debrecenből.
Szervezetünk fő tevékenysége a
nyugdíjasok
érdekképviselete,
valamint
kulturális,
sport,
szabadidős
programok,
ismeretterjesztő előadások, ünnepi
megemlékezések
szervezése,
hagyományaink ápolása, őrzése és 2018.06.07. tovább adása, fogyasztóvédelmi és 2018.09.28.
jogi tanácsadás. Megemlékezünk és
koszorúzunk nemzeti ünnepeinken,
megemlékezünk hazánk és városunk
híres szülötteinek évfordulóiról.
Részt veszünk a hozzánk tartozó,
valamint a határon túli nyugdíjas
szervezetek rendezvényein, segítünk
annak
szervezésében
és
rendezésében.

175 000

87 500

Molnár
Ferencné

4026 Debrecen
Bethlen u. 14.

A Szövetség nehéz
Hajdú-Bihar
anyagi
helyzetére
Megyei
24
tekintettel
kérik
a
Sportszövetségek
működési kiadásaikhoz
Szövetsége
történő hozzájárulást.

25

Holnapom
Egyesület

Komplex rehabilitációs
programok szervezése,
lebonyolítása daganatos
betegek
és
hozzátartozók számára.
Ezen
komplex
rehabilitáció része a
különböző
mozgásprogramok,
sportfoglalkozások
szervezése: heti két
alkalommal
rehabilitációs jóga,
tánc, valamint
későbbiekben
alakformáló tona.

A
Hajdú-Bihar
Megyei
Sportszövetségek
Szövetségének
célja:
Hajdú-Bihar
megye
sportmozgalmának segítése és a
tagszövetségek érdekképviselete és
érdekvédelme. Ápolja és fejleszti a
városi,
megyei
és
országos 2018.01.01. szövetségek közötti kapcsolatokat. 2018.12.31.
Feladata:
Tömegsport, szabadidősport és
egyéb
aktivitásra
serkentő
rendezvények, sporttanfolyamok és
táborok szervezésével nevelni az
egészséges életmódra, a sport
szeretetére.

A debreceni székhelyű Holnapom
Egyesület célja, hogy a vidéki
daganatos betegek is hozzájussanak
kiegészítő
terápiákhoz
és
rehabilitációs programokhoz, amik
sokszor csak Budapesten elérhetőek.
Kiemelt célunk a rákbetegek
2018.01.01. érdekképviselete, a rákbetegséggel,
2018.12.31.
a rákbetegek életével kapcsolatos
széleskörű szemléletformálás, a
betegek kellő mértékű és szakszerű
tájékoztatása, segítő szolgáltatások
biztosítása,
egészségvédő
és
a
sporttevékenységek
oktatása,
egészségre
nevelő
és
szemléletformáló életmódprogramok
kidolgozása, megszervezése.

1 280 000

640 000

Aszalós Imre

4025 Debrecen
Piac u. 71.

1 000 000

500 000

Bánfi Ildikó

4034 Debrecen
Táltos u. 28.

Interfencing
26 Debrecen Sport
Club

Az Interfencing DSC
vívóegyesület működési
költségeinek
támogatása.
Cél
a
vívósport
eredményességének
javítása, a nemzetközi
kapcsolatok bővítése.

Az egyesület szakmai
programjának
megvalósítááshoz
szükséges,
működési
27 Jégkarc Egyesület célú
kiadások
támogatása (programok
és
versenyek
szervezése, felkészülés,
felszerelések).

Célunk
a
cívisvárosi
vívás
nemzetközi szintre emelése, és
nemzetközi
kapcsolatainak
kiterjesztése. Egyesületünk szorosan
együttműködik
a
Testnevelési
Egyetem küzdősportok tanszékével,
illetve
az
egyetem 2018.07.01. sportegyesületével.
2019.06.30.
Más egyesületekkel szemben mi
úgy gondoljuk, hogy nem a tömeg
termeli ki a minőséget, hanem a
minőségi
vívásoktatás
eredményeként fognak minél többen
a pástok világába beleszeretni.

3 900 000

500 000

Sápi Máté

4024 Debrecen
Kossuth u. 11.
1/2.

A Jégkarc Egyesület 2004-ben
alakult azzal a céllal, hogy felkarolja
Hajdú-Bihar
megyében
a
műkorcsolya
sportágat
és
rövidtávon
utánpótlás
bázist
alakítson ki a térségben.
Az Egyesület a műkorcsolya
oktatáson
kívül 2018.01.01. korcsolyatanfolyamok
2018.12.31.
szervezésével, valamint iskolai
testnevelés órák megtartásával is
foglalkozik, melyeknek célja a
korcsolya - mint szabadidősport folyamatos népszerűsítése és a jeges
sportágakhoz
szükséges
alapismeretek elsajátítása.

1 195 000

597 000

Gyulai
Györgyi

4031 Debrecen
Derék u. 33.

28 KIYOSUMI SE

Egyesületünk Kyokushin Karate
oktatással foglalkozik, 5 éves kortól
minden
korosztály
számára.
Csoportjaink: ovis-elsős, másodikos
kortól 2 gyerek csoport (életkortól,
fizikai felépítéstől függően), felnőtt
csoport és mind a négy csoporttal
A KIYOSUMI SE egy időben szülői csoportok.
működésének
Az Egyesület vezetője Shihan Badar 2018.01.01. támogatása (bérleti díj, Attila 5. danos mester, aki 38 éve 2018.12.31.
rezsi, könyvelői díj)
gyakorolja és közel ennyi ideje
oktatja is a Kyokushin Karatét.
Japánból kinevezett Shibucho (azaz
a
Kelet-magyarországi
Régió
vezetője). Munkáját segíti öt 2.
danos és négy 1. danos tanítványa
is.

Sportnap
szervezése,
amelyen
látók
és
látássérültek egyaránt,
egyenlő eséllyel részt
tudak venni. Olyan
Látásnélküli
sportolási lehetőségeket
29
Világ Alapítvány mutatnak
be
a
résztvevőknek,
melyeket látássérültként
önállóan, vagy látó
segítséggel, közösen is
tudnak végezni.

Az Alapítvány 1990-ben jött létre.
Az alakulás céljaa működési
területén élő vakok és gyengénlátók
2018.01.01. esélyegyenlőségének
elősegítése,
2018.12.31.
foglalkoztatásuk
és
oktatásuk
előmozdítása, művelődésének és
rehabilitációjának támogatása.

3 923 460

1 000 000

400 000

200 000

Badar Attila, 4028 Debrecen
Badarné Krista Vas Gereben u. 8.
Andrea
3/7.

dr. Nagyné
Berke Mónika

4225 Debrecen
Tócós u 43/A

A Letizia Sportclub az
utóbbi öt évben sikerrel
rendezi
a
hazai
pályaíjászat
legrangosabb, országos
háromfordulós Grand
Prix
versenysorozat
Letizia Sportclub
30
helyi fordulóját. A
(Letizia Sc)
verseny
kvalifikációs
lehetőség az országos
bajnokságra, valamint
az
olimpiára
való
kijutás első lépcsője. A
pályázat
vesszőfogók
vásárlása kapcsán kér
támogatást.

A Letizia Sportclub több mint két
évtizede oktatja a sportíjászatot
Debrecenben.
Elsődleges
szempontunk
az
utánpótlásnevelés és az íjászat
népszerűsítése.
Az
egyesület
rendezésében évente 6-8, OB
kvalifikációs minősítő és szabadidős
verseny
zajlik,
emellett
íjászbemutatóinkon
igyekszünk
újabb érdeklődőket megnyerni az 2018.01.01. íjász sport számára.
2018.12.31.
Legeredményesebb
versenyzőink
Európa
és
Világszinten
is
kiemelkedőek: Orosz Viktor egy
éven belül lett pályaíjász Európa
bajnok, Világbajnok és Világkupa
forduló győztes. Az Országos
Bajnokságokon és Diákolimpiákon
a különböző kategóriákban 48 arany, 32 ezüst- és 21 bronzérem került
egyesületünk tagjaihoz.

842 000

421 000

Vásári Róbert

4025 Debrecen
Petőfi tér 1.
IV/13.

Magyar
31 Hosszúkardvívó
Sportszövetség

A pályázat célja, hogy
2018
augusztusában
egy
háromnapos
nemzetközi
sport
(hosszúkardvívó)
és
kulturális rendezvény
valósuljon
meg
Debrecenben,
a
Nagytemplom előtt a
Főtéren.

A Szövetség célja: a lovagkorig
visszanyúló,
erős
és
hiteles
történelmi gyökerekkel rendelkező
hagyományőrzés a modernkori
sportolási
igényeket
biztosító
biztonságos
és
sportszerű
versenyzési
lehetőség;
sporttudományi megalapozottságú
felkészülés-felkészítés; egészséges
2018.06.01. életmódra nevelés, hosszúkardvívó
2018.12.31.
sport önálló sportágként való
elismertetése,
elterjesztése,
működtetése. E sportág és a
sportolók érdekeinek képviselete.
Az ezzel kapcsolatos feladatok
elvégzése,
koordinálása.
A
hosszúkardvívás, mint versenysport
és
önálló
harcművészeti
ág
népszerűsítése.

1 000 000

500 000

Dr. Pávay
Tibor Péter

4032 Debrecen
Illyés Gyula u. 9.

A
Magyarországi
Harcművészeti
és
Egészségmegőrző
Egyesület a hivatalos
hazai képviselője az
ESKRIMA Önvédelem
Mesterfokon
harcművészeti
Magyarországi
iskolának. Az Eskrima
Harcművészeti és
32
a
Fülöp-szigetekről
Egészségegőrző
származó harcművészet,
Egyesület
önvédelem A pályázat
keretében
a
hatékonyabb
és
magasabb
minőségű
működésükhöz
szükséges felszerelések,
sporteszközök
vásárlásra pályáznak.

Egyesületünk céljai:
1.) Önvédelmi oktatás, hogy az
emberek biztonságban érezhessék,
és fejleszthessék magukat, illetve
sportoljanak
2.) Az egészségtudatos életmód
kialakítása az egész társadalomban
3.) Társadalmi szerepvállalás
2018.05.15. 2005
óta
tevékenykedünk 2018.12.31.
elsősorban
helyi,
de
több
projektünkben
országos
és
nemzetközi
szinten
is.
Tevékenységeink fókusza mind az
önálló és az együttműködési
programokban igen szerteágazó az
egészségmegőrzés és az önvédelem
területén.

349 000

150 000

Dankó Ferenc

4030 Debrecen
Lónyai utca 34/b

Mosolyvirág
Nagycsaládosok
33
Debreceni
Egyesülete

34

Mozgás Öröm
Sportegyesület

Egyesületünk 2000-ben alakult.
Ugyanebben az évben közhasznúvá
váltunk.
Szervezetünk
a
Nagycsaládosok
Országos
Egyesületének
önálló
jogi
személyiséggel
rendelkező
tagegyesülete.
Főként a családokért, a családokban
Szabadidős programok
felnövekvő
gyermekekért,
a
szervezése
2018.05.15. nagycsaládok
érdekvédelméért,
nagycsaládosok
2018.12.31.
egészségmegőrzéséért, közösséggé
számára.
szervezésükért
dolgozunk.
Egyesületünk tagjai a három vagy
több gyermeket tudatosan vállaló
családok.
Jelenleg 250 tagcsaládot számlál a
szervezet.

Segítséggel
Világnapja
megrendezésre

Az
Egyesület
az
Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthonának
a keretein belül szerveződött a
Élők
napközi ellátottjaiból, tehát enyhe és 2018.12.01. középfokban
sérült,
illetve 2018.12.31.
halmozottan
fogyatékkal
élő
személyekből,
valamint
a
dolgozókból, 2002-ben.

745 000

315 000

675 000

325 000

Radnainé
Filep Ildikó

4031 Debrecen
Angyalföld tér
11.

Dobainé
4030 Debrecen
Harsányi Erika
Makó u. 18.

Navigátor
35 Debreceni Túra
Klub

Jubileumi
Pusztai
Vándor
Kerékpáros
Rendezvény jubileumi
10. megrendezése.
A túrán megismerhető a
Nagyhegyes közelében
található
Kráter-tó
illetve Hortobágy és
környékének
az
élővilága.

Egyesületünket
a
Navigátor
Debreceni Túra Klubot 2004
decemberében alapítottuk azzal a
céllal, hogy a természetjárást
népszerűsítsük és a túravezetők
szakmai informáltságát, fejlődését
elősegítsük.
Gyalogos és kerékpáros túráinkon
évről évre egyre többen vesznek
részt a kisgyermek kortól a
nyugdíjas korosztályig.
2018.07.16. Szervezünk Szélkakas Kupát, ami
2018.09.30.
egy
stratégiai,
játékos
csapatverseny, mely során a
résztvevők megismerhetik Debrecen
város legszebb történelmi és
természeti értékeit, felfedezhetik
rejtett szépségeit.
2008-ban meghirdettük a Pusztai
Vándor
jelvényszerző
túramozgalmat
Debrecen
és
Hortobágy-Halastó között.

169 000

82 000

Barna
Erzsébet

4029 Debrecen
Boka Károly 11.

Önfejlesztő
36 Műhely
Alapítvány

37

Shogun
Sportegyesület

Pályázatuk
keretében
megrendezikk az VI.
Nemzetközi
Stresszoldó
és
Egészségmegőrző
Chikung
Szemináriumot
Xi
Xiaofeng
kínai
mesterrel.
Pályázatukban
a
szeminárium
megvalósításához
szükséges eszközökhöz,
valamint terembérletre
és
tolmácsolásra,
irodaszerekre
kérnek
támogatást.

Pályázatukkal
a
működési
költségeik
csökkentéséhez kérnek
támogatást (szabadidő
szakosztály,
futó
szakosztály,
túra
szakosztály
működétetése,
szabadidős programok
szervezése)

Alapítványunk célja:
Azon tevékenységek támogatása és
megvalósítása,
melyek
az
embereket, illetve az egyént magát
egészségügyi és fizikai szinten, 2018.05.15. mentálisan, illetve képességek, 2018.12.31.
kompetenciák
szempontjából
fejleszti, az életminőséget és a
társadalmi szerepvállalást jobbá
teszi.

330 000

130 000

A
szervezet
célja
szerinti
besorolása: sporttevékenység.
Az Egyesület elnöke: Sensei Rácz
Csaba 4. Dan.
Szervezetünk célja a rendszeres
testmozgás
lehetőségének
biztosítása, valamit az egészséges
életmód kialakítása.
2018.01.01. A
SHOGUN Sportegyesület 2018.12.31.
a
Magyar
Karate
Szakszövetség
(MKSZ) és a Magyar Kyokushin
Karate Szervezet (MKKSZ) tagja.
Továbbá tagja a Shinkyokushin
Harcművész Szövetségnek és az
NPO
Shinkyokushinkai
világszervezetnek.

1 716 000

200 000

4027 Debrecen
Dankó Ferenc Egyetem sgt. 42.
fsz/3.

Rácz Csaba

4028 Debrecen
Tölgyfa utca 26/a

Vénkerti
38 Diáksport
Egyesület

ö

A Vénkerti Diáksport
Egyesület és a HajdúBihar Megyei Torna
Szövetség azzal a céllal
rendezi meg a torna
találkozókat,
tornaversenyeket, hogy
lehetőséget biztosítson
azoknak, akik amatőr
szinten
járnak
a
tornafoglalkozásokra.
Versenyek:
Debrecen Város és
Hajdú-Bihar
Megye
2018. évi Torna Egyéni
Bajnoksága
Debrecen Város 2018.
évi Óvodás Gyermek
Kiválasztó
Tornaverseny

A Vénkerti Diáksort Egyesület
2000. március 1-én alakult. Cél a
rendszeres sportolás, testedzés,
versenyzés biztosítása, sporttal való
nevelés, a társadalmi öntevékenység
és a közösségi élet alakítása.
A legeredményesebb a fiú torna
szakosztályunk. Évek óta országos
viszonylatban legjobb eredményeket
érjük el a torna kupákon és az
országos
torna
diákolimpia 2018.11.17. versenyeken.
2018.11.24.
A Vénkerti Diáksort Egyesület nyári
táborokat szervez a Balaton mellé.
A Vénkerti Diáksort Egyesület
2010. február 22-i jelentkezésével
bekapcsolódott
a
Nemzeti
Tehetségsegítő
Tanács
tehetségfejlesztő programjába, és
mint
Akkreditált
Kiváló
Tehetségpont tevékenykedik.

316 000

156 000

58 298 917

23 366 845

4027 Debrecen
Lakatos István Sinai Miklós utca
6.

