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I. PARTNERSÉG
Debrecen családbarát, gondoskodó városként együttműködésre törekszik a civil szervezetekkel,
annak érdekében, hogy működési feltételeik és ezzel együtt a debreceniek életminősége is
javuljon. Ennek megfelelően folyamatosan bővülnek a szervezetekkel a kapcsolattartás formái.
A civil szervezetekkel történő folyamatos és hatékony együttműködéshez a Polgármesteri
Hivatal civil referens alkalmazásával is hozzájárul. Feladatai között szerepel a civil szervezetek
tevékenységét támogató önkormányzati pénzalapok, támogatások koordinálása, részvétel a
szakmai együttműködések kialakításában, az intézmények és a nonprofit szervezetek közötti
kapcsolattartás támogatása, koordinálása. A kapcsolattartás és együttműködés a szervezetekkel
az ügyfélfogadási időn kívül is biztosított. A referens hozzájárul ahhoz, hogy a civil szervezetek
naprakész és hiteles információkhoz jussanak, a hozzá érkező javaslatokat, kérdéseket és
kéréseket továbbítja az érintetteknek, valamint előterjeszti az illetékes döntéshozó felé.
Az Önkormányzat kiemelt partnere a Civilek a Fiatalokért Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület), a Hajdú-Bihar Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa. Az
Egyesület együttműködés keretében biztosítja a közérdekű programok, hírek közzétételét saját
honlapján, közreműködik a Partnerségi Napok szervezésében, tájékoztatja a civil szervezeteket
a részükre kiírt pályázatokról, támogatásokról, beépíti a szervezetek szakmai véleményét a
döntés-előkészítő folyamatokba. A debreceni és megyei nonprofit szervezetek mindennapi
működését ingyenes jogi, gazdálkodási és pályázati tanácsadással, valamint programok
szervezésével segíti. A 2020-as és 2021-es évek folyamán Debrecenben 18 alkalommal
tartottak Partnerségi Információs Rendezvényt, mint például a Nemzeti Együttműködési Alap
(a továbbiakban: NEA) Információs Napok, az Önkormányzat pályázati felhívásai, a Civil
Piknik, a CIVIL INFO – NEA tájékoztató rendezvény, a Civilek Napja és a Civil Véradás.
A Civilek a Fiatalokért Egyesület közreműködésével ún. „Civil Piknik” keretében kötetlen
formában, szabadidős programokon keresztül is megismerhették egymást a civil szervezetek
képviselői, ennek elsődleges célja a közösségszervezés, a közösségépítés volt. Az elmúlt két
évben Partnerségi Napok keretében az érdeklődők tájékoztatást kaptak a pályázati kiírásokról,
az elektronikus feltöltés menetéről, valamint a szervezetek nyilvántartását érintő aktuális
feladataikról. Konzultáltak a partnerségben rejlő együttműködési lehetőségekről, a mindennapi
gyakorlatban felmerülő problémákról, amelyekre alternatív megoldásokat fogalmaztak meg.
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II. TÁMOGATÁSOK FORMÁI
A./ Támogatás az intézményrendszeren keresztül:
A művelődő közösségek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom mindennapi életében,
ezért a közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb intézményi
tevékenység. Céljaink megvalósítása érdekében az intézmények segítik az együttműködő civil
szervezetek működését, bevonják őket programjaik megszervezésébe, lebonyolításába,
infrastrukturális feltételeket biztosítanak. Alapvető cél a kulturális alapellátás folyamatos és
magas színvonalú biztosítása a közművelődési és a könyvtári hálózat összehangolt
intézményhálózatán keresztül.
Mindkét intézmény a civil szervezetekkel való együttműködésből adódóan teljes körűen ki
tudja szolgálni a lakosok kulturális igényeit a város minden területén.
A Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DEMKI) a
város közművelődési intézményeként folyamatos együttműködést folytat a helyi civil
szervezetekkel a közösségi művelődés területén. Az intézmény biztosítja a közösségek
működési feltételeit és szakmai segítséget nyújt tevékenységükhöz. Az intézmény feladata a
közösségek közötti kommunikáció és együttműködés kialakítása, koordinációja; a csoportok,
körök munkájának időszakos összehangolása és bevonása a városrészi programok
szervezésébe. A DEMKI ad otthont a Csomópont Drogprevenciós Irodának és a Más-Mozaik
Szocio-Kulturális Egyesület által működtetett Rocksulinak. A Rocksuli terei nagyon fontos
szerepet játszanak a DEMKI életében. Szolgáltatásaikkal, az általuk szervezett programokkal
színesítik és gazdagítják az intézmény életét. De állandó helyet biztosít a Debreceni
Fotóklubnak és a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének, a Debreceni Népi
Együttesnek, a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesnek, valamint a Motolla
Egyesületnek, illetve az Alföld Gyermekszínpadnak és a Főnix Diákszínpadnak. 2021-ben az
intézményhálózatában rendszeresen működő öntevékeny körök, csoportok, klubok száma 72, a
partnerszervezetek száma pedig 112 volt.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára biztosít állandó helyet és működési
feltételeket az Amerikai Kuckónak, a Benedek Elek Fiókkönyvtár épületében működik a
Debreceni Alliance Française Kulturális Egyesület, valamint az Alföld Szerkesztősége.
Mindhárom szervezettel rendszeresek a közösen megvalósított programok. A fiókkönyvtárak
törekednek a környezetükben lévő társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel való
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együttműködés kiépítésére, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Az együttműködés
jellege változó: néha csak hely biztosítása rendezvényekhez, máskor közös rendezvények
lebonyolítása. A civil szervezetek kiadványainak, plakátjainak, szórólapjainak elhelyezésére,
terjesztésére is lehetőség nyílik a könyvtári terekben. 2021-ben 59 civil szervezettel működött
együtt az intézmény.
B./ Pénzügyi támogatások:
A város mindenkori költségvetésében külön támogatási keretek állnak rendelkezésre a
nonprofit szervezetek programjainak és működési feltételeinek biztosításához.
1./ A költségvetési rendelet elfogadását követően pályázati felhívást tesz közzé az
Önkormányzat, elsősorban civil szervezetek részére. 2020-ban a pályázati kiírás a pandémiára
tekintettel elmaradt. 2021-ben az alábbi alapok keretéből valósult meg a szervezetek
támogatása, az illetékes szakbizottságok véleményét figyelembe véve, pályázati forma
keretében:
a./ A Civil Alapból az Önkormányzat 52 civil szervezettel kötött támogatási szerződést
15.800.589 forint értékben. A pályázati pénzalapból kertségi, lakótelepi közösségépítő
programok támogatása, valamint a társadalmi esélyegyenlőséget, felelősségvállalást és a
fenntartható fejlődést segítő civil szervezetek működési támogatása, civil szervezetek
működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló – kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz
beszerzés költségeinek finanszírozása valósult meg.
b./ A Kulturális Alapból az Önkormányzat 17 támogatási szerződést kötött, ebből 15 esetben
civil szervezettel, 2.230.000 forint értékben. A Kulturális Alap működtetésével közösségi
részvételen alapuló, kulturális projekteket, nyitott alkotócsoportok támogatását és Debrecenhez
fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelentetésével a városban élő és a várossal
aktív kapcsolatot tartó előadóművészeket, alkotóművészeket, kutatókat, művészeti csoportokat,
a városban működő kulturális intézményeket, szakmai szervezeteket, egyesületeket,
alapítványokat, nonprofit gazdasági társaságokat támogatott a város.
c./ Az Ifjúsági Alapból az Önkormányzat 15 támogatási szerződést kötött, ebből 11 esetben
civil szervezettel, 1.800.000 forint értékben. Ennek keretében fiatalokból álló csoportok által,
vagy fiatalok bevonásával megvalósuló projektötletek támogatása valósult meg.
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d./ A Sportfeladatok elnevezésű támogatási keretből az Önkormányzat 33 esetben civil
szervezettel kötött támogatási szerződést 7.386.925 forint értékben, sportszervezetek működési
költségeinek támogatására, sportszervezetek működéséhez szükséges – egy éven túl szolgáló –
kisértékű (200e forint alatti) tárgyi eszköz beszerzésére, nemzetközi és utánpótlásversenyek,
olimpikonok felkészülésének támogatására, kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények
szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt
sportrendezvényekre történő felkészülés, valamint létesítményhasználat támogatására.
2021-ben az alapokból (Civil Alap, Kulturális Alap, Ifjúsági Alap, Sportfeladatok) a pályázók
kétharmada kapott támogatást. A megkötött támogatási szerződések 92,5%-át civil szervezettel
kötötte az Önkormányzat, a pályázataikban megfogalmazott célok finanszírozása érdekében
összesen 27.217.514 forint összegben.
2./ Közművelődési megállapodás, ellátási szerződés alapján olyan civil szervezetek támogatása
valósult meg, amelyek ágazati jogszabályi keretek alapján önkormányzati közfeladatot látnak
el.
Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a, valamint a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. §
(1) bekezdése alapján közművelődési megállapodást köthet azzal a természetes vagy jogi
személlyel, mint feladatellátóval, amely megfelel a Kultv.-ben és a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek,
továbbá debreceni székhellyel vagy telephellyel rendelkezik. 2020-ban a Debreceni
Művelődési Központ átszervezésével, majd megszüntetésével elindult az Önkormányzat
közművelődési feladatellátásának újratervezése, amely fontos szerepet szán azoknak a civil
szervezeteknek, amelyek közművelődési alapszolgáltatást vállalnak. Ez a típusú feladatellátás
amellett, hogy költséghatékony, gyorsan tud alkalmazkodni a lakosság igényeihez, vagy adott
esetben speciális célcsoportokat tud elérni, továbbá jelentős önkéntes humánerőforrással
rendelkezik és olyan kulturális innovációkra képes, amelyek hatással vannak a város kulturális
életére. A jelenlegi feladatellátók közül többen vannak, amelyek olyan városrészen
működtetnek közösségi színteret, ahol jelenleg nem működik közművelődési intézmény
(Műhelytelep, Zsibogó, Nagysándortelep, Tócóvölgy, Tócóskert, Epreskert).
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Vannak a közművelődési intézményhez kötődő, annak működését meghatározó szervezetek,
melyek jól ismerik a településrészen élők igényeit is, de városi szintű szolgáltatásokat is
nyújtanak.
A feladatellátók jelentős része pedig egy-egy közművelődési alapszolgáltatás magas szintű
biztosítására specializálódott, ami konkrét projektek kapcsán nemcsak a város, hanem adott
esetben a megye, a régió kulturális életére is hatással van, vagy nemzetközi szinten is látható.
2020-ban az Önkormányzatnak 22 szervezettel, mint feladatellátóval volt hatályos
közművelődési megállapodása, amely 2021-ben további két szervezettel bővült.
Mivel a pandémia 2020-ban a feladatellátók munkáját is érintette, a közművelődési
szolgáltatások ellátását a lehetőségekhez mérten, szakaszosan biztosították. Megpróbáltak
alkalmazkodni az új helyzethez és online felületen biztosítani egyes szolgáltatásukat.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozására 2021-ben 3 civil szervezet összesen
1.800.000 forint támogatásban részesült. (2020-ban a pandémia miatti lezárások okán ezen a
jogcímen nem kötött támogatási szerződést az Önkormányzat.)
Az Önkormányzat 6 szervezettel kötött határozatlan időre ellátási szerződést szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására, melyek kiegészítik a saját intézményeiben nyújtott
szolgáltatásokat.
A hajléktalan személyek ellátására a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a fogyatékos
személyek nappali intézménye működtetésének biztosítására a Debrecen-Nagytemplomi
Református Egyházközséggel, az étkeztetés, ezen belül népkonyha szociális alapszolgáltatás
biztosítására az egyházi fenntartású Cívis Szociális Étkezési Központtal, a családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat biztosítása tekintetében a Héra Egyesülettel és a Forrás Lelki Segítők
Egyesületével,

valamint a 18-35 év közötti fiatalok részére szenvedélybetegek, illetve

pszichiátriai betegek közösségi ellátását, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását
biztosító és támogató szolgálatot működtető Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesülettel kötött
ellátási szerződést az Önkormányzat.
A Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület és a Cívis Szociális Étkezési Központ a működési
kiadásainak fedezetét a központi költségvetésből finanszírozási szerződés alapján nyújtott
vissza nem térítendő támogatás biztosítja.
Önkormányzatunk a Héra Egyesülettel, a Forrás Lelki Segítők Egyesületével és a ReFoMix
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött ellátási szerződés keretében az elmúlt két évben összesen
84.000.000 forint támogatási összeget biztosított.
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ReFoMix Nonprofit

Forrás Lelki Segítők

Közhasznú Kft.

Egyesület

2020.

7.500.000.-

22.500.000.-

12.000.000.-

2021.

7.500.000.-

22.500.000.-

12.000.000.-

Héra Egyesület

3./ Az Önkormányzat egyedi döntés alapján az elmúlt két évben kulturális, családi
rendezvényekre, valamint egyéb közösségi programok szervezésére, koordinálására, működési
költségekre 23 civil szervezet részére 18.657.136 forint, sportfeladatok ellátására 2 civil
szervezet részére 729.000 forint támogatást biztosított.
4./ A költségvetési rendeletben nevesített előirányzat terhére 2020-ban 7 alapítvány 20.050.000
forint, 2 egyesület és 2 közalapítvány 9.892.924 forint, míg 2021-ben 7 alapítvány 21.600.000
forint, 4 egyesület és 1 közalapítvány 22.392.924 forint támogatásban részesült. Sportfeladatok
ellátására 2020-ban 2 egyesület 24.000.000 forint, míg 2021-ben 5 egyesület 27.000.000 forint
támogatásban részesült. Ezen támogatások célzott feladatellátásra, konkrét, előrelátható
működési költségekre, valamint programfinanszírozásra irányultak.
5./ A Zenei Támogatási Program keretében 3 civil szervezet, összesen 458.000 forint összegű
támogatásban részesült könnyűzenei hangfelvételek, videoklipek készítése és megjelentetése,
valamint próbahelyiségek bérlése céljából.
C./ Egyéb támogatások:
1./ Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Önkormányzat a Cívis Ház Zrt.-vel együttműködve
továbbra is fontosnak tartja, 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. 2020-ban 23 civil szervezet 24 ingatlant bérelt
kedvezményesen vagy hasznosított ingyenesen. 2021-ben további 5 civil szervezet részesült
ezen támogatási formában.
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2./ Az Önkormányzat a városi szintű programok megvalósításához, az önkormányzati
intézmények programjaihoz és a civil szervezetek közreműködésével megvalósuló városrészi
programokhoz (gyermeknap, advent, stb.) közterületek térítésmentes használatba adásával,
valamint önkormányzati intézményeknél (különböző kulturális programok megvalósítására)
kedvezményes terembérleti díj biztosításával is hozzájárul.
3./ Az Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának intézkedési terve keretében
hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetését biztosítja, de ennek megvalósítására 2020. és
2021. évben a pandémia miatt nem volt lehetőség.
4./ Az egészséges időskor megélése és az időskorúak tevékeny és független otthoni életvitele
feltételeinek javítását célzó „Egészséges és Aktív Időskor” projekt megvalósítása 2017. évben
lezárult. Az 5 éves fenntartási időszak alatt az idősek számára kortárs önkéntesek által nyújtott
segítő tevékenység koordinálását a Városi Szociális Szolgálat kijelölt munkatársa végezte
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III. ÉRDEKEGYEZTETÉS
A polgármesteri vezetés több ágazatban megteremtette és folytatta a közvetlen tapasztalatcsere
lehetőségét a társadalmi szervezetekkel.

1./

Folytatódtak

a

szociálpolitikai

kerekasztal-találkozók,

illetve

a

nyugdíjasok

érdekképviseletét tömörítő, jelenleg 5 tagszervezetből álló Debreceni Idősügyi Tanács (a
továbbiakban: Tanács) ülései. A Szociálpolitikai kerekasztal a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározottak megvalósulását, végrehajtását kíséri figyelemmel, valamint
feladata a szociálpolitika szereplői közötti együttműködés koordinálása is. A Tanács feladatai
között szerepel az időskorúak érdekeinek képviselete, az időseket érintő problémák, javaslatok
továbbítása az Önkormányzat felé, véleménynyilvánítás az idős emberek életkörülményeit
érintő helyi szabályozásokról, tervezetekről, valamint az idős korosztály önszerveződésének
támogatása. Az Önkormányzat 2021. évtől kezdve saját forrásból támogatást biztosít a Tanács
tagszervezetei részére az időskorúak számára szervezett programjaik, rendezvényeik
megvalósításához. A támogatás összege 2021. évben összesen 2 millió Ft volt.
2./ A város kiemelt figyelmet fordít az egyházakkal történő, építő jellegű párbeszédre, mivel a
kulturális, oktatás, szociális területen aktív szereplői a város életének. A közös együttműködés
érdekében minden évben egyeztetést folytat a polgármesteri vezetés Debrecen egyházi
vezetőinek részvételével.
3./ Az Önkormányzat támogatja és együttműködik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, a
Debreceni Ifjúsági Önkormányzattal, valamint a Debreceni Karitatív Testülettel.
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IV. JÓ GYAKORLATOK
1. Civil Közösségi Szolgáltató Központ
A Civilek a Fiatalokért Egyesület 2012. május 24-e óta birtokolta a Hajdú Bihar megyei Civil
Információs Centrum címet, amely 2020. július 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ néven működik és segíti a Hajdú-Bihar Megyei civil szervezetek
munkáját. A Civil Közösségi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Civil Központ)
szolgáltatásának elsődleges célkitűzése, hogy tevékenységükkel erősítsék a civil szervezetek
működő és innovációs képességét, növeljék a szervezetek és közösségek összetartó erejét,
felszínre hozzák Debrecen és a megye civil szervezeteiben rejlő tudást, valamint ösztönözzék
a fiatalokat a helyi civil és közéletben való aktív részvételre. A Civil Központ irodája által
nyújtott szolgáltatások az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő
civil szervezetek által vehetők igénybe. Civil szervezetek részére célirányos, díjmentes
tanácsadás biztosítását valósítják meg, melyek közül is kiemelendő a jogi, közhasznúsági
tanácsadás, a pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás, valamint az olyan komplex pályázati
és forrásteremtési tanácsadás, mely hazai és külföldi pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes
pályázati időszakot.
A civil szervezetek számára nyújtott sajátos ingyenes
tanácsadások a Civil Központ irodájában és online
formában

érhetőek

el,

mely

szolgáltatások

igénybevételére nagyszámú igény mutatkozott az
elmúlt immáron tíz évben és mutatkozik a mai
napig. Az elmúlt két év pandémiás időszaka a Civil
Központ munkáját is nagymértékben befolyásolta.
A személyes jelenlét helyett a tanácsadások,
képzések, megbeszélések nagy része a virtuális
felületre tevődött át és a lezárás időszakában az
online térben valósult meg.
A Civilek a Fiatalokért Egyesület által nyújtott Civil
Központ szolgáltatásait öt pillér alapján végzi:
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1. Tanácsadás: Jogi, közhasznúsági tanácsadás, pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás,
tájékoztatás, pályázati és forrásteremtési tanácsadás, adományozással, önkéntességgel
kapcsolatos tanácsadás, magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése. A magyar
– külhoni együttműködés eredményeképpen partnerszervezet közreműködésével oldják meg és
biztosítják a tanácsadások nyújtását. A Civil Központ irodájában a munkatársak által biztosított
tanácsadás mellett elektronikus úton is történik tanácsadás, úgynevezett online tanácsadás
formájában.
2. Információs szolgáltatások: Partnerségi információs napok szervezése Debrecenben és a
megye járásainak településein, melyeken a szervezet a megjelenésen túl tanácsadásokat szervez
és információkat biztosít a civil szervezetek és települési önkormányzatok számára. A
településeken szervezett partnerségi tájékoztatókon rendszeresen képviselteti magát az
Egyesület partnerszervezete, az Új Nemzedék Központ debreceni kirendeltsége.
A megye Foglalkoztatási Paktumának kidolgozásában és megvalósításában, a Hajdú-Bihar
Megyei Klímastratégia kidolgozásában és az Éghajlatváltozási Platform létrehozásában,
továbbá a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Hajdú-Bihar megyében” című projektekben is
aktívan közreműködnek.
3. Infokommunikációs szolgáltatások: Saját weboldalt tartanak fenn, melyet folyamatosan
frissítenek, napra kész, aktuális információkkal bővítenek. A weboldalon megtalálhatóak a
gyakran ismételt kérdések (GYIK), információs tartalmak, a legfrissebb civil szférát érintő
hírek (www.civil-tanacsadas.hu). A civil szervezetek megfelelő tájékoztatása érdekében
minimum havonta 1 alkalommal elektronikus hírlevelet készítenek, amelyet kiküldenek a
megyében található civil és társadalmi szervezetek számára. A hírlevelek által partnereik havi
szinten tájékoztatást kapnak az Egyesület munkájáról, többek között az aktuális pályázati
lehetőségekről, partnerségi rendezvényekről, oktatásról, képzésről, aktuális hírekről.
Kiemelkedő feladatuk, hogy a civil szférát támogató kormányzati, önkormányzati szervek,
háttérintézmények üzenetét eljuttassák a civil szervezetek felé, továbbá minden olyan ügyről
tájékoztassák a szervezeteket, melyek hivatalos ügymenetet érintenek. A havonta megjelenő
hírlevelek mellett a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes
Államtitkárság (a továbbiakban: Államtitkárság) Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció
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Főosztálya által küldött rendkívüli hírleveleket is továbbítják és széles körben terjesztik a civil
szervezetek számára.
http://civil-tanacsadas.hu/hirek/hirlevel/

4. Képzés és egyéb szolgáltatások nyújtása: Adományozással, önkéntességgel, valamint
számítógép-kezelési és informatikai ismeretszerzéssel kapcsolatos képzéseket szerveznek a
civil szervezetek vezetői és tagjai számára. Az Államtitkárság munkatársainak felkérésére Civil
Szervezeti Vezető Workshopot szerveztek 2021. október 4. és december 9. között. A lezajlott
workshop célja volt olyan gyakorlatias információkon alapuló ismeretek és tapasztalatok
átadása, megvitatása civil szervezetek vezetői számára, amelyek segítségével képessé váltak az
általuk irányított civil szervezetek fenntarthatóságának megteremtésére, céljaik sikeres
megvalósítására, források bevonására, azok hatékony felhasználására, kommunikációjuk
hatékonyságának maximalizálására és a növekedésük biztosítására. Területileg hat megye civil
szervezeteit vonták be: Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye. A
jelent meghatározó koronavírus világjárvány okozta pandémiás helyzet miatt a workshop

online, úgynevezett „Elektronikus-Kontakt” formában, arra alkalmas kommunikációs platform
alkalmazásának használatával (Goole Meet) valósult meg. A nagy sikerre való tekintettel 2022ben az egész országra kiterjedő workshop megszervezésére kaptak felhívást.
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5. Partneri együttműködés: A Civilek a Fiatalokért Egyesület napi szintű kapcsolatot ápol a
Debrecenben működő Karitatív Testülettel. A Testület a városban legtöbb önkéntessel
rendelkező civil szervezeteket tömöríti magában.
A debreceni, a megyei és valamennyi települési önkormányzat civil szférát megcélzó
rendezvényeit személyes jelenlétükkel megtisztelik, véleményükre, építő jellegű javaslataikra
számíthatnak. A megyében működő média képviselői rendszeresen jelen vannak
rendezvényeiken és tájékoztatást nyújtanak a lakosság felé. Több, a megyében és Debrecenben
jelenlévő kulturális és oktatási intézménnyel jó kapcsolatot alakítottak ki és ezek számát a
jövőben bővíteni kívánják.
Országos tematikus rendezvényeket szerveznek, mint például

a Civil Véradás,

a Civilek Napja
és a Szociális Munka Napja
elnevezésű rendezvények.

A szervezet 2013 óta minden évben részt vesz Debrecen legnagyobb könnyűzenei fesztiválján,
a Campus Fesztiválon. A fesztiválon a Civil Falu programelemének helyszínén kapnak
elhelyezést, ezáltal is lehetőséget teremtve a fesztivál vendégeinek a civil szféra működésének,
az önkéntesség és a civil társadalmi élet fontosságának a bemutatására. Ezen eseményen nyílt,
kötetlen beszélgetésekkel, játékos kvíz kérdésekkel, feladatokkal igyekeznek bemutatni
munkájukat az érdeklődőknek.
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Minden év végén, immáron hagyományteremtő
módon rendezik meg a Civil Piknik elnevezésű
rendezvényüket. A program különlegességét az
adja, hogy a szakmaiságon túl kötetlen formájú,
rendkívül jó hangulatú szabadidős programok
által ismerhetik meg egymást a megjelent
debreceni civil szervezetek képviselői. Ezen alkalommal a külhoni magyar partnerük is
képviselteti magát erősítve ezzel a határon túli civil együttműködést. Minden esetben a
játékosság és a hangulatkeltés eszközeit hívják segítségül és vendéglátással egybekötve
teremtik meg a kellemes légkört.

Ezen túlmenően kiemelt feladatként kezelik a forprofit szférával való aktív együttműködések
számának növelését, kapcsolati hálójuk szélesítését, erősítését. Jövőbeni céljaik közt szerepel a
vállalkozói és civil szféra együttműködési lehetőségeinek ösztönzése. Ezen célkitűzésnek
eleget téve 2021 decemberében került sor a Vállalkozó Vacsora elnevezésű rendezvényre, ahol
a forprofit és nonprofit szféra képviselői lehetőséget kaptak egymás munkájának megismerésre,
jó gyakorlatok bemutatására, továbbá partnerség kialakítására.
Amennyiben Debrecenben és a megyében működő civil szervezeteknek projektjeik sikeres
megvalósításához szükségük van határon túli kapcsolatok kialakítására, megteremtik annak
lehetőségét, hogy megtalálják részükre a megfelelő szakmai partnert. A Civil Központ
munkavégzése során minden szinten arra törekszik, hogy a Debrecenben és a Hajdú-Bihar
megyében működő valamennyi alapítványt, egyesületet, szövetséget, gazdasági és szakmai
érdekképviseletet, köztestületet, klubot, kört, önsegélyző csoportot megszólítsa és széleskörű
szolgáltatással segítse őket közösségépítő céljaik sikeres megvalósítása érdekében.
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2. A Debreceni Karitatív Testület
Debrecen gondoskodó város, ahol fontos a lakók életminőségének javítása, társadalmi
jólétüknek biztosítása. Debrecen célja a társadalmi együttműködés erősítésének elősegítése a
társadalmi aktivitás fokozásával, a közösségek megerősítésével, a hátrányos megkülönböztetés
mérséklésével és szemléletformáló programokkal, valamint a családok társadalmon belüli
szerepének erősítésével. A városban élők életminőségének javítása alapvető és kiemelt célként
fogalmazódik meg a város közép- és hosszútávú elképzelései között.
A Debreceni Karitatív Testület (a továbbiakban: Testület) szakmai közreműködésével az
Önkormányzat és a civil szervezetek széleskörű együttműködést valósítottak meg az elmúlt két
évben. A Testület célja a városi szintű karitatív munka operatív és koordináló tevékenységének
ellátása az érintett civil szervezetek bevonásával annak érdekében, hogy hatékony humanitárius
segélyezési tevékenységet tudjon nyújtani a családokat érintő krízishelyzet, valamint
katasztrófahelyzet esetén. A jogi személyiséggel nem rendelkező szakmai szervezet kiemelt
feladata az alulról jövő kezdeményezések támogatása, a városban karitatív tevékenységet
végzők munkájának összehangolása, felkérésre szakmai ajánlások kidolgozása, emellett a
Testület segíti a döntési kompetenciával rendelkező közigazgatási szerveket a karitatív
ügyekkel kapcsolatos álláspontjuk kialakításában.
A Testület jelenleg 15 tagszervezetből, valamint 14 pártoló tagból tevődik össze.
Az elmúlt két évben végzett kiemelt karitatív tevékenységek:
 Segítségnyújtás a tűzkárosultak részére
Az elmúlt két évben 14 tűzesetnél nyújtottak segítséget a Testület képviselői különböző
felajánlásokkal (tartós élelmiszer, meleg ebéd, tea, falfesték, zománcfesték, ruhaadomány,
bútorok, konténer biztosítása, stb.), valamint önkéntes munkával (törmelék lehordás, fóliázás,
stb.).
 Húsvéti adományosztás
A húsvéti adományozási akciók során 720
tartósélelmiszer-csomagot osztott ki a Testület a
rászorulók részére.
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 Süteményosztás
A Testület hagyományteremtő szándékkal
elindított akciója keretében sütemény és
gyümölcs felajánlásokat juttatott el a Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház Covid-Osztályán
dolgozók részére. Nagy szükségük van az
egészségügyi dolgozóknak az odafigyelésre,
mivel megfeszített és emberfeletti munkát
végeznek.
A süteményeket a Testület tagszervezeteinek önkéntesei készítették és juttatták el a kórházba.

 Anyák napi köszöntés
Anyák napja alkalmából a Testület képviselői és önkéntesei
nagymamákat és édesanyákat látogattak meg, akiknek
virágcsokrokat, édességet és a járványhelyzetre való
tekintettel szájmaszkokat ajándékoztak. A felajánlásból 15
édesanya és nagymama részesült.

 Falfestés
A közelmúltban a Testület 100 önkéntes segítő
bevonásával kifestette a Derék utca 22. szám
alatti tízemeletes társasház lépcsőházát, 50
önkéntes segítő bevonásával pedig az OMSZ
debreceni Mentőállomás garázsát, valamint a
Debreceni

és

Nyírségi

Görögkatolikus

Gyermekvédelmi Központ Békés, Kosárfonó,
valamint Pitypang utcai lakásotthonait is.
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 Nyári gyermekfelügyelet
A Testület immár 6 éve vesz részt a DMJV
Gyermekvédelmi Intézménye által szervezett nyári
gyermekfelügyelet

lebonyolításában.

A

gyermekeket egész napos, tartalmas és változatos
programokkal várták a Gyermekvédelmi Intézmény
szakemberei és a Testület tagszervezetei, ahol
fontos szerepet kapott a játék, a mozgás, az új
ismeretek és tapasztalatok szerzése.
A Testület közreműködésével a táborban
résztvevő gyermekek 2 alkalommal látogattak
el a Nagyerdei Kultúrparkba, valamint 1
alkalommal Hármashegyaljára is elmehettek
kirándulni a Zsuzsi vonattal.

 Melegétel-osztás a rászorulók részére
A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 7 alkalommal szervezett ételosztást, melyhez
a Testület is csatlakozott. Alkalmanként 300-350 adag ételt osztottak ki az önkéntesek a
rászorulók részére.
 Tanszergyűjtés, tanszerosztás
A rászoruló családok terheinek mérséklése érdekében a Testület tagszervezetei önkénteseivel,
a pártoló tagokkal, valamint a segítésben
markánsan szerepet vállaló gazdasági társaságok
közreműködésével tanszergyűjtést szervezett az
elmúlt

években.

jóvoltából,

valamint

közreműködésével
értékben

vásárolt

a

2020-ban
a

az

támogatók

Önkormányzat

Testület
tanszereket,

800.000,-Ft
amelynek
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köszönhetően több mint 400 iskolás korú, hátrányos helyzetű gyermek részesülhetett
tanszeradományban.
A gyűjtési akcióban 160 önkéntes segítő vett
részt, akik között a Testület által korábban
támogatott családok tagjai is voltak. 2021-ben
pedig az Önkormányzat közreműködésével a
Testület már 1.500.000,-Ft értékben vásárolt
tanszereket, így már 550 iskolás korú, rászoruló
gyermek részesülhetett tanszeradományokban.
Az akcióban több mint 150 önkéntes segítő
közreműködött, akik között ismét voltak a Testület által támogatott családok tagjai is.

 Ökumenikus adventi akció
A Testület immár hat alkalommal szervezte meg Karácsonyi Szeretetakcióját a Kossuth téren.
Az elmúlt években a Testület az adományozó magánszemélyek, a támogató gazdasági
társaságok és az Önkormányzat által felajánlott pénzadományokból 6.500 szeretetcsomagot
állított össze. 2020-ban a pandémia miatt sajnos nem volt lehetőségük megszervezni a
Karácsonyi Szeretetakciót, helyette volt az
Ökumenikus adventi akció, melyet 2021-ben is
megrendeztek

a

történelmi

egyházakkal

összefogásban.
A Testület 2021-ben 10.000 szeretetcsomagot
osztott ki a rászorulók részére az Ökumenikus
adventi akció keretében.
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3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF) meghatározó szakmai partnere
Önkormányzatunknak, munkájával segíti az érintett szakmai szervezetek és a döntéshozók
közötti párbeszéd kialakítását a hatékony és megalapozott döntések érdekében. A 2002 óta
működő koordinációs testület magas színvonalú szakmai munkájával és különböző
programjaival jelentős eredményeket ért el, jelenleg 46 tagszervezete van. Aktívan működteti
a koordinációs, az iskolai, a prevenciós, a kezelés-ellátás, a kínálatcsökkentő, és az egyházi
munkacsoportokat, valamint programokat szervez. Feladatait a Csomópont Drogprevenciós
Iroda segíti, amelynek a DEMKI biztosít helyet.
Tevékenységek 2020-ban és 2021-ben
 A Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet és a KEF tagszervezetek közötti
együttműködés lehetőségei (szakmai találkozó), 2020. 02. 07.;
 Velünk – együtt – róluk (beszélgetés diákokkal), 2020. 02. 24.;
 Új problémák, új megoldások az addiktológiai problémák kezelésében – avagy az
addiktológiai konzultánsok szerepe a függőségek kezelésében (szakmai találkozó),
2020. 03. 04.;
 Drogellenes világnapi programsorozat – Szenvedélyes juniális szakmai és alternatív
programjai, amelyet a koronavírus-járvány okozta rendhagyó körülmények ellenére is
megrendeztek, így a programok nagy része az online térben zajlott, 2020. 06. 22 – 07.
04.:
 IX. Józanság Napja, 2020. 09. 04-05.
 A szerhasználat megjelenése a kistelepüléseken és a szegregátumokban a kutatások
tükrében 2021. 05. 11.;
 Az iskolai egészségfejlesztés új lehetőségei 2021. 05. 18.;
 Online, interaktív prevenciós előadások általános- és középiskolások részére 2021. 06.
03 – 06. 15.:
 X. Józanság Napja másképp – első nap, 2021. 06. 19.
 PRIZMA Családi nap, Magyar Ökomenikus Segélyszervezet, 2021. 07. 02.
 X. Józanság Napja másképp – második nap, 2021. 09. 10.
 Moonshine programsorozat (2021. szeptember – október)
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A KEF a szakmai tevékenységének egy részét az Önkormányzat által nyújtott 1.050.170 forint
támogatásból valósította meg.
A járványügyi-helyzetből fakadóan bővült az online felületeken való megjelenés, aminek
köszönhetően a korábbi évekhez viszonyítva lényegesen emelkedett a programokkal,
prevenciós anyagokkal elértek száma.
A

rendezvények

népszerűsítését

változatlanul

elősegíti

a

facebook-os

(https://www.facebook.com/debkef/) jelenlét, valamint a https://www.debrecen.hu/ oldalról is
elérhető hivatalos honlap, a http://debkef.hu/ is.

21

4. Új kulturális csomópontok
A Debrecen 2030 program stratégiai pillére a kultúra fejlesztése, ezzel együtt a kulturális
szolgáltatások széleskörű hozzáférésének biztosítása. A város kulturális stratégiája
prioritásként kezeli az ún. kulturális csomópontok megújítását, illetve újak kialakítását. A
közművelődési

feladatok

átszervezésével

újabb

közösségi

tereket

nyitottunk

meg

alkotóközösségek számára.

B24
A Batthyány utca 24. szám alatt található B24 – amely már a korábbi években is kedvelt
helyszíne volt az alkotóközösségeknek – 2021-ben művészeti nyitott térként kapcsolódott be a
város kulturális életébe. A multifunkcionális belső udvarral és befogadó színházi térrel
rendelkező ingatlanban a Debreceni Német Kulturális Fórum és az Endorfin Egyesület
együttműködve képes egy olyan közösségi tér és művészeti bázis kialakítására, amely a város
meghatározó kulturális színterévé válik.
A Debreceni Német Kulturális Fórum (a továbbiakban: Fórum) a német nyelvű kultúra
népszerűsítésére alapított országos szervezet, színházi előadásokat, kiállításokat, zenei
koncerteket szervez, évek óta aktívan részt vesz a Szemrevaló filmfesztivál, az Irodalom
éjszakája és az Európai Nyelvi Koktélbár helyi szervezésében. 2021-ben a Batthyány utca 24.
szám alatt a Fórum szervezésében nyári mozi, szabadtéri filmvetítések, Kersko Debrecenben Löki Viktor fotókiállítása a kerületek lakóiról, valamint a Pagony Könyvesbolttal Silent book
kiállítás valósult meg. Emellett 2 fordítói workshop, a 20. német Bundestag választás,
könyvklub, kulturális oktatás, nemzetközi konferencia, Mesterséges intelligencia konferencia,
Another Europe kiállítás, Goethe Mozi, Root 70 Jazz Koncert szervezésben vett részt. Az
Ünnepi Könyvhéten Német Irodalom Házikóval, a nemzetek karácsonyán pedig a német
karácsonnyal képviseltette magát.
Az Endorfin Egyesület működteti a Debreceni Egyetemi Színházat, ami eddig négy országos
színházi fesztivált szervezett a Debreceni Egyetem, a Csokonai Színház és a MODEM Kft.
közreműködésével. Színházi találkozóik és fesztiváljaik lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
felsőfokú oktatási intézményekben működő színházi társulatok megismerhessék egymás
munkáját, kísérleteit és eredményeit.
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A városi játszóhelyükön, a DESz24-ben – a pincében és kint az udvaron egyaránt – a színházi
előadások mellett koncerteket, stúdiófelvételeket szerveztek, ezzel támogatva a városi
könnyűzenét. 2021-től szabadtéri galériát is üzemeltet, valamint jógafoglalkozásoknak is
helyszínt biztosít. Terveik között szerepel továbbra is az angol nyelvű színjátszó fesztivál,
valamint a Csokonai Színházzal közösen az I. MUST összművészeti fesztivál szervezése.

ZENE THEATRUM KULTURÁLIS EGYESÜLET
A Zene Theatrum Kulturális Egyesület célja, hogy programjaikkal hozzájáruljanak egy olyan
kulturális miliő kialakulásához, ahol a színház fogalma nemcsak a kultúrafogyasztó réteg,
hanem az átlagember számára is egy élvezetes programot és kulturális szórakozási lehetőséget
jelent.
Az Önkormányzat által biztosított belvárosi ingatlanban, melyet mára Páholy Lakászínházként
ismer a közönség és a színházi szakma, átlagosan havi 4-5 előadást szerveznek, melynek
különlegessége, hogy a produkciók után beszélgetésre és közönségtalálkozóra is sor kerül a
művészekkel. A lezárások időszakától eltekintve 2020-ban és 2021-ben is folyamatosan
működött a színház a járványügyi szabályokat betartva.
A művészekkel való közönségtalálkozókra és beszélgetésekre való igény életre hívta az „Egy
Páholyban” című ’kulturális talk-show’ sorozatot, amire egy-egy ismert színész, író, közéleti
személyiség érkezik, aki az életéről, munkájáról, tapasztalatairól vall.
A Páholy-estek híre külföldre is eljutott, megkeresést kaptak a torontói magyar közösségtől,
akikkel egyeztetések zajlanak a „Páholy- Kanada” programsorozat létrehozásáról, ami egy élő
stream kapcsolaton keresztül juttatja majd el műsoraikat a kint élő magyarok számára.
Elindult egy olyan beszélgetéssorozat is, ahol ismert debreceni polgárokkal, az ő
élettörténeteikkel is találkozhatott az érdeklődő közönség. Ezeken az esteken többször is
gyűjtést kezdeményeztek egy-egy nemes cél érdekében. Közönségük elkezdett működni
támogatói közösségként is, ami elvezetett oda, hogy 2021-ben a Páholy egy országosan jegyzett
díjat alapított. A Páholy Irodalmi-díj odaítélése a Páholy közönségének a támogatásával és az
ő szavazataik alapján történik. Minden évben az újonnan megjelent könyvek alkotói közül egy
szerző kapja meg az 1 000 000 Ft-os díjat, ami egyfajta alkotói ösztöndíj és hozzájárulás a
további értékes művek létrejöttéhez. „Páholy Irodalmi Szalon” sorozatukban író-olvasó
találkozókat is tartanak, 2021-ben vendégük volt Dragomán György, Szabó T. Anna, Háy
János, Bereményi Géza, Papp Csilla, Mucsi Zoltán és Vecsei H. Miklós is.
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Emellett a Zene Theatrum Színitanoda is itt működik, ahová általános és középiskolás diákok
járnak heti rendszerességgel és színészmesterséget, táncot, éneket, beszédtechnikát tanulnak. A
Zene Theatrum Kulturális Egyesület 2019 óta együttműködési megállapodás keretében a
Debreceni Egyetemmel közösen is végzi kultúraszervező, színházi és pedagógiai
tevékenységét.
Létrehozták az oDEon Színházat, ami 300 férőhelyes nézőterével és nagyobb színpadával
megnövelte a lehetőségeiket a produkciók befogadása és létrehozása tekintetében, valamint a
hallgatók színházi képzése is elindult.

PARTIUM HÁZ
A Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási
szerződés keretében vállalta, hogy a 4024 Debrecen, Burgundia utca 3/a. szám alatti
ingatlanban működteti a Partium Házat, ahol a kölcsönösség jegyében elsősorban határokon
átnyúló magyar vonatkozású kulturális örökség védelmével összefüggő, valamint helyi
sporttevékenység segítésével kapcsolatos közfeladatok ellátását valósítja meg.
Az elmúlt két évben könyvbemutatókat, kiállításokat szerveztek, régiós fesztiválokon vettek
részt. Kiállításaik témái és színvonala egyre több látogatót vonz, a Bihar és Hajdú-Bihar megye
fotóriportereinek Kupája és az azt követő fotókiállítás a debreceni és nagyváradi kulturális
kapcsolatoknak teremtett hosszú távú lehetőséget. Kiállítótermük a debreceni Kós Károly
Művészeti Szakgimnázium diákjainak az erdélyi alkotótáborokban készült alkotásai, a
Debreceni Fotóklub tagjainak és közönségtalálkozónak is teret ad.
A Partium Ház képviseltette magát a Debreceni Ünnepi Könyvhéten, a Második EzerévÖsszkulturális fesztivál-Debrecen és Erdély együtt centenáriumi rendezvényen, a Nemzeti
Összetartozás Napján, a Nagyváradi Szent László Napokon, a Campus Fesztiválon, a Debreceni
Bor- és Jazz Napokon, és a Debreceni Székely Nap és Zamat Fesztiválon. Emellett
tanfolyamok, kulturális utazások szervezésével erősítették a Kárpát-medencei magyarság
kultúrpolitikai céljainak megvalósulását.

NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET
Az Önkormányzat 2020-ban közszolgáltatási szerződést kötött a Nemzeti Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal. A szerződéssel a város elsődleges
célja együttműködések kialakítása. Debrecen nem pusztán a megye, de a teljes régió kulturális
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életére jelentős hatással bír, ezért fontos az a szándék, hogy Debrecen a kulturális
együttműködésekben az agglomeráció minden irányába kezdeményezzen, közvetítsen
innovatív, pozitív folyamatokat, egyenrangú partnerként tekintve a környező településekre.
2021-ben ennek keretében 10 programelem valósult meg, amelyek témájukat tekintve:
képzések,

műhelymunkák,

megyei,

regionális

és

határokon

átnyúló

hosszútávú

együttműködéseket erősítő projektek, kutatások, adatelemzések.

5. Humán szolgáltatások a pandémia idején
ADOMÁNYOSZTÁS, ÖNKÉNTESSÉG
A koronavírus-járvány elleni védekezés Debrecen városában eredményes volt, amihez a
példátlan városi összefogás mellett a lakosság fegyelmezettsége is hozzájárult. A
veszélyhelyzet alatt a Debreceni Karitatív Testület igyekezett segítséget nyújtani a debreceni
rászorulók részére. A „Maradj otthon” kampány időszakában a város kiemelten fontosnak
tartotta, ugyanakkor kötelezően is ellátandó feladata volt a koronavírus-járvány által
veszélyeztetett polgárok, így az időskorúak és egyéb okból odafigyelést igénylő élethelyzetben
lévők ellátása. A személyes szükségletek felmérését követően a lakosság igényeihez igazított
módon igyekezett segítséget nyújtani. A Testület önkéntesek segítségével csomagokat juttatott
el a nehéz körülmények között élők, valamint az időskorúak részére.
A pandémia ideje alatt a Testület több mint 40 alkalommal szervezett csomagosztást. A segítség
leggyakoribb formája a tartós élelmiszer volt, de lehetőség volt meleg ételt, fagyasztott pizzát,
péksüteményeket, vitaminokat vagy húscsomagot ajándékozni.
Egy debreceni vállalkozó jóvoltából napi meleg ebédet tudtak biztosítani a nehéz helyzetbe
került családoknak. Az ingyenes ebédkiszállítás 2020.03.18-tól 2020.07.01-ig minden nap
tartott és mintegy 1500 adag ebéd jutott el 750 háztartásba, közel 4 hónapon keresztül.
Egy másik nagylelkű felajánló jóvoltából közel 1000 rászoruló család részesülhetett tejtermék
adományban.
A vírus ideje alatt a Testület önkéntesei 200 címre juttattak el szájmaszkokat az idősek részére,
továbbá önkénteseik a karanténba került polgároknak is segítséget nyújtottak, tartós élelmiszer
csomagot, pékárut és tejterméket vittek ki számukra.
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A debreceniek telefonon keresték meg a Testületet, hogy igénybe vegyék a segítségnyújtás
valamelyik formáját. A csomagosztások előtt az ügyfelek mindig telefonon kaptak tájékoztatást
a csomagosztás időpontjáról.
Az akcióban több mint 500 önkéntes segítő vett részt, köztük aktív korú munkavállalók,
középiskolások, egyetemi hallgatók, országosan elismert élsportolók, mozgásukban korlátozott fiatal
felnőttek, a debreceni Fidelitas önkéntesei, valamint a debreceni Fidesz- KDNP önkormányzati
képviselői. Az akció során önkéntes munkát vállaltak a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársai, a Tankcsapda zenekar tagjai, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Civil
Szolgáltató Központ munkatársai is. Városunkat tekintve ez egy példamutató összefogás.

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma felismerve, hogy a pandémia miatt nehéz
helyzetbe kerültek a debreceni művészek és előadók, részükre 2020 májusában művészeti
ösztöndíj pályázatot hirdetett „Ösztöndíj Önfoglalkoztató Művészeknek” (melynek nettó
összege 200.000 forint/fő), valamint „Zenei Ösztöndíj Fiataloknak” (melynek nettó összege
100.000 forint/fő) szóló kategóriában. Az ösztöndíjak elnyerésére összesen 61 pályázat
érkezett, melynek 40%-a részesült támogatásban.
Az Önfoglalkoztató Művészeknek szóló kategóriában a kulturális életben tevékenykedő,
önfoglalkoztató művészek, valamint olyan debreceni előadóművészek, alkotóművészek
pályázhattak, akiknek a veszélyhelyzet következtében fellépéseik, rendezvényeik elmaradtak,
így anyagilag nehéz helyzetbe kerültek. A 46 pályázó közül 18-an (39%) részesültek nettó
200.000 forintos támogatásban.
Zenei Ösztöndíj Fiataloknak szóló kategóriában tehetséges, fiatal, helyi amatőr zenészek
támogatása valósult meg, amelynek célja a kedvező feltételek megteremtése felkészülésükhöz,
szereplésükhöz. A 15 pályázó közül 6-an (40%) részesültek nettó 100.000 forintos
támogatásban.

KULTÚR-FRÖCCS
2021. május 28-tól augusztus 13-ig az Önkormányzat több szakértővel együtt dolgozva
létrehozta a Kultúr-Fröccs elnevezésű programsorozatot. A koordinációt a DEMKI munkatársai
végezték, rendezői ügyelettel együtt.
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A rendezvény célja az volt, hogy a kultúra eszközeivel, a civil szervezetekkel és alkotókkal
összefogva élettel teljen meg a Belváros, az utcán közlekedő, a teraszokon üldögélő
debreceniek örömére és mindenki megtapasztalhassa, mennyire sokszínű Debrecen kulturális
élete. A programsorozaton több mint 30 különböző formáció, fellépő jelent meg.

DEKULT
A pandémia idején a kulturális intézményeknek és civil szervezeteknek alternatív megoldásokat
kellett találnia. Ezért 2020 decemberében a Médiacentrum Debrecen és a kulturális
intézmények, szervezetek közösen útnak indítottak egy kezdeményezést: a DEkulT tv-t. A
kulturális programfolyam hetente négyszer jelentkezett, esténként a város kulturális életéből
közvetíttettek válogatásokat, vasárnap délelőtt pedig a gyerekeké volt a főszerep. Már korábban
elkészült és erre az alkalomra születő produkciók egyaránt láthatóak voltak a legkülönbözőbb
műfajokban a rockzenétől a klasszikusokig, a kiállításoktól a múzeumpedagógiai
foglalkozásokig. A DeKult facebook oldalán pedig folyamatosak voltak azok az online
események, amelyek a tv-be nem tudtak bekerülni.

VARRJUNK MASZKOT!
Miután bezártak a kulturális intézmények, egyre többen szervezték át a megszokott
működésüket, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében segítsék a koronavírus-járvány
elleni védekezést. Debrecenben egy helyi vállalkozó kezdeményezését karolta fel a város
modern és kortárs művészeti központja, a MODEM. Debrecenben és környékén egyre többen
jelentkeztek a Varrjunk maszkot! mozgalom felhívására. Hogy minél gördülékenyebben és
hatékonyabban menjen a közös munka, a MODEM az anyagbeszerzéstől a támogatások
keresésén át a kiszállításig koordinálta a munkát. A MODEM mellett a Csokonai Színház és a
Deutsches Kulturforum is aktív részvételt vállalt a munkában, továbbá a Vojtina Bábszínház
is több ezer mosható, újrafelhasználható maszkot készített.
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V. Rendezvények

1. Térey Könyvünnep
Térey János, a kortárs magyar irodalom egyik legtehetségesebb alakja 2020. szeptember 14-én
lett volna ötven éves. A Debrecenben született, itt felnőtté váló és szülővárosához mindig hű
költő, író, műfordító születésének 50. évfordulója tiszteletére, hagyományteremtő szándékkal
rendeztük meg először a Térey Könyvünnepet 2020-ban. A rendezvény színes és változatos
programkínálattal, többek között kiállításokkal, előadásokkal, felolvasó- és sétaszínházzal,
irodalmi esttel, könyvbemutatókkal, sétákkal és versműhellyel várta az irodalom iránt
érdeklődőket. A Térey Könyvünnep számos debreceni intézmény és civil szervezet közös
szervezésében valósult meg. Ezek az Alföld Alapítvány, a Csokonai Színház, a Debreceni
Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, a Déri Múzeum, a Jelenkor Kiadó,
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár és az Explore Debrecen.

2. Nagyerdő Hete
Új kezdeményezésként az elmúlt két évben a debreceni Nagyerdő értékeit bemutató
programsorozat valósult meg a Debreceni Értéktár Bizottság és a Nyírerdő Zrt. közös
szervezésében a Nagyerdő Hete címmel, melynek központi témája a Nagyerdő jelenlegi
ökológiai helyzete, történelmi múltja, különlegesen védett értéki voltak. A program keretein
belül Debrecen zöld értékei címmel nemzetközi workshopra, „A Nagyerdő ismert és rejtett
természeti értékei” természetfotó pályázat és kiállításra, filmetűdök vetítésére került sor, A MI
Nagyerdőnk video és animációs kreatív pályázat, valamint Nagyerdő Túra címmel: séta, nordic
walking, futás, kerékpár-foglalkozások valósultak meg.

3. Értéknap
2021 szeptemberében került megrendezésre az Értéknap, ahol nem csupán a debreceni, de több
más szervezet mellett a Megyei Értéktár is képviseltette magát. A jó hangulatú, tartalmas
rendezvényen az Értéktár két sátorral volt jelen, ahol egyrészt bemutatták a hortobágyi
pásztorélet viseleteit, eszközeit (Értéktárba felvett értékeket), valamint ízelítőt nyújtottak
azokból az értékekből, melyek más kategóriában kerültek gyűjteményükbe.
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A bemutatót kézműves foglalkozás kísérte, ahol az érdeklődők városunkra leginkább jellemző
kézműves mesterségekből kaphattak ízelítőt. Kapcsolódó programként a Debreceni Népi
Együttes közreműködésével mutatták be a Cívis- design című divatbemutatót, mely igen nagy
népszerűségnek örvendett a szép számmal megjelent közönség előtt.

4. Zenei Támogatási Program
Az Önkormányzat Közgyűlése a város könnyűzenei életének fejlesztése érdekében elfogadta
az öntevékeny debreceni zenei élet fejlesztési koncepcióját, és létrehozta a Zenei Támogatási
Programot. Első lépésként 2020-ban a DEMKI keretein belül megnyílt a Hangfoglaló pont.
2021-ben első alkalommal írt ki az Önkormányzat pályázati felhívást a debreceni zenei élet
fejlesztése, a helyi amatőr zenei előadók és együttesek támogatása céljából 5 kategóriában
(könnyűzenei hangfelvételek készítésének és megjelentetésének támogatása, könnyűzenei
videoklipek készítésének és megjelentetésének támogatása, könnyűzenei tevékenységre
használt

próbahelyiségek

bérlésének

támogatása,

tehetséges

fiatal

zenészek

hangszervásárlásának támogatása, zenei menedzsment és háttérszakmai képzés, valamint
hangszeres oktatói továbbképzés költségeinek támogatása). A felhívásra 76 pályázat érkezett,
akik között zenekarokat képviselő civil szervezetek is voltak.

5. Nagyvárad-Debrecen szupermaraton
2021-ben harmadik alkalommal rendezték meg az OFX Running Nagyvárad-Debrecen
Szupermaratont. Az

esemény szervezője a Hajdú-Rendészeti

Sportegyesület

volt,

közreműködő partnerként pedig a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság is részt vállalt a
verseny lebonyolításában, melynek kiemelt támogatója városunk mellett a Külgazdasági és
Külügyminisztérium. A szupermaraton célja, hogy hidat képezzen a rendvédelmi szervek és a
társadalom között, valamint erősítse a határokon átívelő kapcsolatokat. Önkormányzatunk
1.406.400 Ft-tal és a közterület ingyenes biztosításával támogatta a rendezvényt, amelynek a
befutója a Kossuth téren volt.
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6. Összefogás az emlőrák ellen
A Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezet és Segítőszolgálat 2021 októberében is
megrendezte az „Összefogás az emlőrák ellen szimpózium és séta” rendezvényét, melyen a
meghívott orvos előadók az emlőrák és egyéb daganatos betegségek korai felismerésére és az
összefogás fontosságára hívták fel a lakosság figyelmét.
A szimpózium megrendezése a korábbi évekhez hasonlóan a Városháza Nagytermében zajlott,
melyet a Városházától a Nagytemplomig tartó figyelemfelhívó séta követett.
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