2. sz. melléklet
IFJÚSÁGI ALAP (IFJ-17)-2. A helyi ifjúságon belüli kohézió kialakítását, illetve más korosztályokat összekötő párbeszédet elősegítő programok.
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Fiatalokért
Egyesület

Megvalósítá
Teljes költség
s időpontja

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Tevékenységünk egy városi munkaközösség
megszervezését foglalja magába. 35
köznevelési intézményt kívánunk felkeresni,
így több száz pedagógust és diákot érünk el.
Munkánk találkozók megszervezésére is
kiterjed. A találkozók a fiatal pályakezdőket és
az őket segítő tapasztalt óvodapedagógusokat
hivatottak támogatni, egy közösségbe
egyesíteni, hogy a felmerült kérdéseket közös
fórumon vitassák meg. A munkaközösség
találkozókon így megvalósul a generációk
közötti párbeszéd.
Azt várjuk, hogy a még tanuló vagy a frissen
végzett fiatalok olyan támogató közegbe
kerüljenek, amely motiválja őket a pályán való
elhelyezkedésre. A fiatal pedagógusok így
könnyebben beilleszkedhetnek,
magabiztosabban dolgozhatnak, azzal a
tudattal, hogy van mögöttük egy segítő
közösség. A programban résztvevők
szaporíthatják szakmai kapcsolataik számát, a
közös munka hatására a helyi óvodapedagógus
társadalomban erősödik a csoportkohézió,
valamint a szakmai felelősségvállalás érzése.
A hallgatók bemutatkozása elősegíti az új
munkakapcsolatok létrejöttét, a fiatalok
szakmába való áramlását.

Egyesületünk 2014 decemberében
alakult és fő célunk:
- az észak-magyarországi és északalföldi régiókban élő 12-30 év közötti
fiataloknak, illetve a velük
kapcsolatban álló szakembereknek az
Európához tartozás tudatának (európai
identitás) kialakítása/erősítése;
valamint
- személyiségfejlesztés és egyéb
készségek/kompetenciák fejlesztése és
- a tapasztalati úton történő tanulási
módszerek (non-formális módszerek),
illetve azok hatásainak bemutatása,
2017.01.01. ismertebbé tétele.
2017.12.15.
Kiemelten kezeljük a hátrányos
helyzetű fiatalok képzését, mellyel a
társadalomba, illetve a munkaerőpiacra
való beilleszkedésüket,
érvényesülésüket segítjük (pl.
önéletrajz írás, kommunikáció,
önismeret). A fejlődés egyik legjobb
útjának az önkéntes munkát tekintjük,
így felvállaltuk a hazai és nemzetközi
szintű önkéntes munka népszerűsítését
a célcsoportban. Emellett a szabadidő
kulturált és hasznos eltöltését hirdetjük,
saját és partnerszervezetek programjait
ajánljuk a fiataloknak.
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2. Szolgáltató
Nonprofit
Kft.

Diák-tanár képzés a modern kommunikációs
csatornák használatáról, DMSP szakmai
hálózat kialakítása.

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, faliújság,
2017.08.27. olvasósarok ? túl igyekszünk új
2017.12.15.
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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KÖZ-Pont
3. Ifjúsági
Egyesület

Összesen

A projekt célja, hogy a résztvevő fiatalok a
diákönkormányzatiságban és az állampolgári
részvételben fejlesszék kompetenciájukat és
készségekeit. Ezen célok, előadások,
workshop-ok és a tréningek által valósul meg
a Diákakadémia keretei között. A projekt
prioritása, hogy az Észak-alföldi régió iskolai,
városi, megyei
diákönkormányzatainak/gyermek és ifjúsági
önkormányzatainak vezetőségei, tagjai
megismerhessék egymást és részesei
lehessenek ezen közös fejlesztő folyamatban.
Szeretnénk ha a résztvevő fiatalok nem csak
hazai példákat és gyakorlatokat ismernének
meg, hanem nemzetközi kitekintést is
nyerhessenek ezért az idei évben is szeretnénk
meghívni a MAKOSZ a Romániai Magyar
Középiskolások Szövetsége képviselőit is
különböző előadások tartására. Úgy
gondoljuk, hogy együttműködés, csapatmunka
és a közös alapok által elérhetjük, hogy a
fiatalok hatékonyabban és operatívabban
működjenek a diákönkormányzatukban.
Ismerkedés és a tapasztalatátadás által
mindkét ország fiataljai hazatértük után
növekedést láthatnak saját munkájuk
minőségében. Terveink szerint résztvevők
Debreceni és a régió fiataljaiból állna, akik
aktív diákönkormányzatai tagok,
megközelítőleg 20 fő.

Egyesületünk célcsoportja a 10 és 30
év közötti korosztály. Olyanok, akik
tenni akarnak közösségükért, saját
maguk által. Mi teret és lehetőséget
biztosítunk számukra, hogy szerves
részévé váljanak a társadalomnak.

2017.04.30. 2017.12.15.

1 195 000

400 000

Célunk immáron 2001 óta fiatalokat
segíteni, fenntartható projekteken
keresztül, állandó lehetőségeket
biztosítva önmaguk fejlesztésére.
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