3. melléklet

IFJÚSÁGI ALAP (IA-19) A fiatalok bevonására épülő hosszútávú (minimum 6 hónap) ifjúsági projekt ötletek támogatása, amelyek szervezése és megvalósítása a fiatalok aktív részvételével történik.
Sz.

1.

2.

3.

4.

5.

Pályázó neve

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Az alapítvány célja a család mint érték felmutatása a
társadalomban. Ennek érdekében szervez programokat.
Élelmiszer mentés
A Család a Jövő Alapja
Ifjúsági közösségfejlesztés az Újkertben.
Nyári tábor szervezés
Közhasznú Alapítvány
Önkéntes beteglátogatás
Drogprevenció
Kulturális rendezvények
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 WIDebreceni Ifjúsági
Diákmunkát Segítő Pedagógusok szakmai
FI elérhetőség, jegyvásárlás, faliújság, olvasósarok - túl
Szolgáltató Nonprofit
találkozója.
igyekszünk új hagyományokká váló programokat is indítani, mint
Kft.
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.
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 WIDebreceni Ifjúsági
XI. Városi Ifjúsági Focikupa a középiskolás
FI elérhetőség, jegyvásárlás, faliújság, olvasósarok - túl
Szolgáltató Nonprofit fiatalok számára a DIÖK és a DISZ KFT közös
igyekszünk új hagyományokká váló programokat is indítani, mint
Kft.
szervezésében.
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.
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 WIDebreceni Ifjúsági
A Kor-Társ pályaorientációs program,
FI elérhetőség, jegyvásárlás, faliújság, olvasósarok - túl
Szolgáltató Nonprofit rendhagyó foglalkozássorozat a továbbtanulás
igyekszünk új hagyományokká váló programokat is indítani, mint
Kft.
előtt álló általános iskolai diákok számára.
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.
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 WIDebreceni Ifjúsági
DIÖK Közgyűlés 2019.
FI elérhetőség, jegyvásárlás, faliújság, olvasósarok - túl
Szolgáltató Nonprofit
A DIÖK városi diákönkormányzat éves
igyekszünk új hagyományokká váló programokat is indítani, mint
Kft.
tisztújító közgyűlése.
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.

Megvalósítás
időpontja

Teljes költség

Igényelt támogatás

2019.05.01. 2019.12.31.

800 000

400 000

2019.06.01. 2019.12.31.

220 000

80 000

2019.06.01. 2019.12.31.

420 000

210 000

2019.05.19. 2019.12.31.

340 000

170 000

2019.06.01. 2019.12.31.

320 000

150 000

Szervezet
képviselője

Szántó László

Javasolt támogatás

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 WIÖntevékeny tánccsportok táncruha támogatási
FI elérhetőség, jegyvásárlás, faliújság, olvasósarok - túl
kéreleme.
igyekszünk új 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.

2019.06.01. 2019.12.31.

480 000

240 000

A pályázat célja, hogy közösségi élményeken,
találkozásokon és az élet kérdéseit megvilágító
témákról való beszélgetéseken keresztül
élményt adjunk a fiatalok számára. Ezek az
élmények pedig tartalommal töltsék meg a a
fiatalok, az egyetemisták hétköznapjait.
További cél, hogy a találkozásokon keresztül
olyan emberi kapcsolatokra tegyenek szert,
amely biztonságot és bizalmat helyez a fiatalok
életébe. Célunk, hogy ezeken a kis lépéseken
keresztül a hitbéli növekedésre is lehetőséget
adjunk.

Az egyetemi lelkészség célja, hogy tartalommal töltse meg a
egyetemista mindennapokat, megtalálja azokat a mozzanatokat és
területeket, ahol be tud lépni abba dinamikusan fejlődő valóságba,
amely egy fiatal életét jellemzi. A lelkészség szervezésében zajló
programok, az élet kérdéseit megvilágító beszélgetések és kötetlen
találkozások lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok a hitet, Isten
jelenlétét a hétköznapok mozgatórugójává tegyék.

2019.05.01. 2019.12.31.

500 000

250 000

Törő András

8.

Debreceni Tai-Chi
Kulturális és Életmód
Közhasznú Egyesület

A Debreceni Tai-Chi Kulturális és Életmód Közhasznú Egyesület
2004-ben azzal a céllal alakult, hogy egészségmegőrző, illetve
A Debreceni Tai-Chi Kulturális és Életmód
betegségmegelőző, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs
Közhasznú Egyesület mozgásművészet
tevékenységeivel segítse a Debrecenben és vonzáskörzetében élő
kurzusai fiataloknak, mint közösségi élmények
különböző korosztály tagjait. Mindezt elsősorban a tai-chi, mint
a virtuális téren túl programsorozat.
egészségvédő mozgáskultúra testi-lelki-szellemi jótékony
hatásainak megismertetésével és népszerűsítésével biztosítja.

2019.05.24. 2019.12.31.

418 080

200 000

Nagy Attila

9.

Szervezetünk Debrecenben szeretne létrehozni
egy olyan elsősorban fiatalokból álló
közösséget, akiknek fontos egészségük
védelme, odafigyeljenek életmódjukra és
környezetükre egyaránt. Természetesen a
közösség az idősebb generációnak is nyitott, de
programjaink elsősorban a fiatalokat várják, A FEKOSZ egy, a felsőoktatási kollégiumok számára létrehozott
Felsőoktatási
mivel szeretnénk őket kortárs segítőként is
országos érdekvédelmi és szakmai szervezet. Megalakulásakor
Kollégiumok Országos
bevonni, szakmai estjeink szervezésébe,
egyik céljaként azt tűzte ki, hogy a kollégiumokat olyan rangra
Szövetsége
valamint a túraútvonal (tanösvény)
emelje, amely méltó a kollégiumoknak az értelmiségivé válás
kialakításába.
folyamatában betöltött szerepéhez.
A projekt időszak alatt, vagyis 2019
decemberéig szeretnénk kialakítani két eltérő
távú túraútvonalat Debrecen közigazgatási
területén. Túraútvonalakhoz útleírást
készítünk, valamint információs táblák
kerülnek kihelyezésre.

2019.06.08. 2019.12.14.

1 340 000

660 000

Hegedűs Imre

6.

7.

Debreceni Ifjúsági
Szolgáltató Nonprofit
Kft.

Debreceni Római
Katolikus Egyetemi
Lelkészség

2019.01.01. 2019.12.31.

1 500 000

750 000

Magyar Vöröskereszt Hajdú Bihar Megyei Szervezete

2019.09.02. 2019.12.31.

1 346 000

355 000

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

2019.01.01. 2019.12.31.

800 000

400 000

Vincze Béla

Mosolykuckó
Szabadidős Egyesület

Rendezvényszervezés gyermekek és családok részére, szabadidős
lehetőségek biztosítása: nyári táboroztatás, családi napok
szervezése, gyerekek hasznos időtöltésének elősegítése.
Gyermekek fejlesztése, tehetségük kibontakoztatásának
Közösségi élmény a virtuális téren túl (Ifjúsági elősegítése, iskolai felkészítő foglalkozások tartása, idegen-nyelvi
alap)
oktatás, kézműves foglalkozások tartása. Sportrendezvények
szervezése, lebonyolítása. Egészséges életmódra való nevelés:
prevenciós előadások szervezése, életmód tanácsadások
biztosítása, környezetvédelmi előadások tartása. Kapcsolattartás,
adománygyűjtés karitatív szervezetekkel.

2019.06.03. 2019.11.30.

1 585 000

792 500

Kelemen Ervin
Zsoltné

Mosolyvirág
Nagycsaládosok
Debreceni Egyesülete

Debreceni (nagy)családokban felnövekedő
fiatalok bevonását erősítő programok, ifjúsági
projektek segítése, melyek keretében
megvalósul a hátrányos helyzetű fiatalok
párbeszéde (pl. segítő, sokszínű programok, a
pályaorientációjukat is elősegítő tanácsadások,
előadások a meglévő kompetenciák fejlesztése
által). A kommunikáció erősítése a virtuális
téren túli személyes találkozások élményei
által.

2019.05.15. 2019.12.31.

880 000

440 000

Holnapom Egyesület

11.

Magyar Vöröskereszt
Hajdú Bihar Megyei
Szervezete

12.

Más-Mozaik
Szociokulturális
Egyesület

14.

Ma a világon minden hetedik nő emlőrákos lesz élete folyamán. A
kutatásoknak köszönhetően jók az esélyek a túlélésre, főleg ha
időben felfedezik az elváltozást magukon, ezért nagyon fontos,
hogy össztársadalmi szinten is támogatásra találjon az
egészségmegőrzéssel és daganatos betegek rehabilitációjával
foglalkozó civilszervezetek munkája.
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 érdekképviselete, a
rákbetegséggel, a rákbetegek életével kapcsolatos széleskörű
szemléletformálás, a betegek kellő mértékű és szakszerű
tájékoztatása, segítő szolgáltatások biztosítása, egészségvédő és
sporttevékenységek oktatása, egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok kidolgozása, megszervezése.

10.

13.

A Holnapom Egyesület kilenc éve azzal a
céllal jött létre, hogy felhívja a figyelmet az
egészségre, daganatos betegségek a korai
felismerésre és segítse a daganatos betegek
gyógyulását a diagnózistól a rehabilitációig
Debrecenben és környékén.
Felvilágosító előadások (emlő- és hereönvizsgálat oktatása, daganatos betegségek
kockázati tényezői, stb.): középiskolás
korosztálynak és felsőfokú intézményekben
tanuló fiataloknak, munkahelyeken. Campus
Fesztivál: több száz fiatalnak emlő- és hereönvizsgálat oktatás (4 nap) Futó fesztiválok,
egészségnapok, Fitt Főnix, ÉPEN Egyetemi
Egészségnapok: felvilágosító előadásokkal
(emlő- és hereönvizsgálat tanítása, egészséges
táplálkozás, mentális egészség, mozgás
fontossága az egészségmegőrzésben, stb)
Virágkarneváli figyelemfelhívó kerékpáros
felvonulás: szakembereink, önkénteseink
részvételével,Egészségnapok évente több
alkalommal: felvilágosító előadásokkal (emlő-,
here-önvizsgálat tanítása, egészséges
táplálkozás, mentális egészség, mozgás
fontossága az egészségmegőrzésben),
kulturális programokkal. Daganatos betegek és
hozzátartozók számára komplex rehabilitációs
programot működtetünk: mozgásprogramok,
táplálkozás elméleti és gyakorlati tanácsadást,
egyéni és csoportos mentális, pszichés,
mediátori tanácsadást, kézműves
foglalkozásokat, kirándulásokat, interaktív
beszélgetéseket, információs tanácsadást, stb.
működtetünk. Ez a komplex szolgáltatás, ami a
prevenciótól a teljes gyógyulásig vagy a méltó
" Tudd, tedd, tanítsd."
Debrecen tanulóinak bevonása az
elsősegélynyújtásba.

RÖNK - Rocksuli Önkéntes Klub.

Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete

Bánfi Ildikó

Az egyesület célja:

15.

Szárnyalás Egyesület

Fenntartható klubok, öntevékeny körök,
műhelyek kialakítása és működtetése.
"Közösségi élmény virtuális téren túl".

-a fiatal és gyermekkorúak szellemi, fizikai és pszichikai
fejlődésének megteremtése;
-sport, mozgáskultúra, a fiatalok fizikai állóképességének,
edzettségének fejlesztése és egészséges életmódra nevelés;
-turizmus fejlesztése, a természet megóvása, természet- és
állatvédelem;
-az esélyegyenlőség elősegítése, a hátrányos helyzetű, illetve
fogyatékkal élő személyek és fiatalok oktatása, mentális, fizikai és
egészségügyi támogatása;
-egészséges életmód, egészséges táplálkozási szokások
népszerűsítése;
-hagyományőrzés;

2019.01.01. 2019.12.31.

864 000

432 000

Dr. Perge Erika

2019.01.01. 2019.12.31.

864 000

432 000

Perge János

Főbb tevékenységeink
-oktatási, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek végzése és
szervezése;
-természetjárás szervezett keretek közötti működtetése;
tanulmányutak, szakkirándulások, túrák szervezése, lebonyolítása
-kulturális, művészeti, néprajzi, közművelődési, közösségi és
turisztikai programok, táborozások szervezése, lebonyolítása;
-sportedzői feladatok végzése, önvédelmi edzések, tréningek
lebonyolítása;

Az egyesület célja:

16.

Szilvavirág Egyesület

Fenntartható klubok, öntevékeny körök,
műhelyek kialakítása és működtetése.
"Közösségi élmény a virtuális téren túl."

-a fiatal és gyermekkorúak szellemi, fizikai és pszichikai
fejlődésének megteremtése;
-sport, mozgáskultúra, a fiatalok fizikai állóképességének,
edzettségének fejlesztése és egészséges életmódra nevelés;
-turizmus fejlesztése, a természet megóvása, természet- és
állatvédelem;
-az esélyegyenlőség elősegítése, a hátrányos helyzetű, illetve
fogyatékkal élő személyek és fiatalok oktatása, mentális, fizikai és
egészségügyi támogatása;
-egészséges életmód, egészséges táplálkozási szokások
népszerűsítése;
-hagyományőrzés;
Főbb tevékenységeink
-oktatási, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek végzése és
szervezése;
-természetjárás szervezett keretek közötti működtetése;
tanulmányutak, szakkirándulások, túrák szervezése, lebonyolítása
-kulturális, művészeti, néprajzi, közművelődési, közösségi és
turisztikai programok, táborozások szervezése, lebonyolítása;
-sportedzői feladatok végzése, önvédelmi edzések, tréningek
lebonyolítása;

17.

Szólj be a papnak
Egyesület

Kezdeményezésünk református, római- és
görögkatolikus, evangélikus, baptista, ortodox
és adventista összefogással működik. Célunk,
hogy újszerű, kreatív módon hozzunk létre
közvetlen találkozási és kommunikációs
lehetőségeket a fiatalok és az egyház
képviselői között. A kezdetekről és a
tevékenységi körünkről a dehir.hu-n megjelent
interjú ad átfogó képet:
https://www.dehir.hu/debrecen/mit-keresnekpapok-kocsmakban-esfesztivalokon/2017/09/25/
Úgy gondoljuk, nem véletlen, hogy Debrecen
városából indult útjára az egyre több figyelmet
kapó kezdeményezés (diákok hangsúlyos
jelenléte, különböző keresztény felekezetek
példaértékű együttműködése a városvezetés
támogatásával, kulturális központ szerep, stb.).
Jelen pályázat segítségével 2019
szeptemberétől 2020 májusáig havonta, kilenc
alkalommal megszervezett kávéházi/kocsmai
vitaestünk fedezetét szeretnénk biztosítani.
Havonta izgalmas és aktuális témákat hozunk a
fiatalok elé (szexualitás, férfi-női szerepek,
egyház és a tudomány, bűn, teremtésvédelem,
környezetvédelem, megváltás, üzleti etika). Az
események látogatóit arra biztatjuk, hogy
bátran, tabuk nélkül kérdezzenek, tegyenek
észrevételt, kezdeményezzenek vitát.
Szeretnénk ezzel a pályázattal még érdekesebb,
színvonalasabb eseményeket szervezni, neves,
a témában jártas válaszadókat hívni és olyan
értékeket nyújtani a fiataloknak, melyekkel
szellemileg és lelkileg is gazdagodnak. Célunk,
hogy a városunk ifjúságának az a része, amely

Rendezvényeink egyszerre szolgálják a hitéleti ismeretterjesztést
és a vitakultúra fejlesztését, illetve fórumot biztosítanak a
legaktuálisabb kérdések széleskörű, interaktív megvitatásának.
Kocsmamissziónk célja, hogy alkalmat adjunk főleg olyan
emberek számára, akik nem járnak templomba és gyülekezetbe,
hogy a saját életük nagy kérdései kapcsán megismerkedhessenek
az egyház képviselőinek (személyes) álláspontjával.
Tematikus kávéházi vitaesteket tartunk, nyáron fesztiválokon
veszünk részt.
2017 februárjában kezdődött el a tevékenységünk Debrecenben,
három keresztény felekezet összefogásával (római katolikus,
református, evangélikus), azóta csatlakoztak: görög katolikusok,
baptisták, ortodoxok, adventisták is. Debrecenből kiindulva,
országszerte már több helyen (Budapest, Szombathely, Pápa)
követik a kezdeményezésünket. Az egyesület megalapítására 2018
januárjában került sor.

2019.09.01. 2019.12.31.

420 000

200 000

Dr. Berecz Péter

18.

Vörösmarty Mihály
Általános Iskoláért
Alapítvány

A Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért
Alapítvány célja, hogy a Debreceni
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára
lehetőséget teremtsen képességeik,
kompetenciáikfejlesztésére, elősegítse
sokoldalú személyiségfejlődésüket, járuljon
hozzá a gyerekek hátránykompenzációjához,
segítse elő eredményes társadalmi
integrációjukat. A Debreceni Vörösmarty
Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói között nagyon magas
a BTM-es tanulók száma, a 2018/19-es
tanévben 106 fő. A hátrányos és halmozottan
hátrányos gyerekek köre 43 fő. Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának nyílt
pályázatára egy 9 hónapon át tartó komplex
programmal kívánunk pályázni, mely
megvalósulása esetén sikeresen hozzájárul
vállalt céljaink megvalósításához. A projekt
szervezése és megvalósítása a gyermekek aktív
részvételével történik, erősíti a felnövekvő
generációk kötődését a szülővároshoz, mélyíti
a mikro- és makro közösséghez tartozást.
Élményekre épülő, értékteremtő és
értékmegőrző programokon át segíti hozzá a
gyermekeket a közösségi élet tartalmának,
lélekgazdagító, megtartó erejének
megtapasztalásához. "Vannak pillanatok az
ember életében, amikor (...) megérzi, hogy
ettől a másodperctől fogva valami ezentúl
másképpen lesz. Nem tudja mindig pontosan
kikövetkeztetni, hogy az eljövendőben milyen
mértékig, mennyire és hová vezetve

A ZeneTheatrum Színitanoda felsőbb éves
növendékei tavaly egy önálló vállalkozásba
fogtak megalapították a Páholy Ifjúsági
Színházat, amit vezetőségünk nagy örömmel
fogadott és támogat azóta is. Folyamatos
műhelymunkában vannak a fiatalok, egyfajta
önképző kör alakult ki, amelyhez igyekszünk
ZeneTheatrum Kulturális
minden támogatást biztosítani. Fontosnak
19.
Egyesület
tartjuk, hogy csak javaslatokkal támogassuk az
alkotásokat, hogy saját tapasztalatokat
szerezhessenek, amelyből igazán
megtanulhatják a színház rejtelmeit. Ehhez a
folyamathoz azonban szervezetünk biztonságos
kereteket biztosít a fiataloknak,
infrastruktúrával, idővel, szükséges anyagi
segítséggel.

20.

ZÖLD-JÖVŐ
Vidékfejlesztési
Alapítvány

Az alapítvány célkitűzése a Debreceni Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak
nevelési és oktatási feltételeinek javítása, a gyermekek tanórán
kívüli kulturális és sportolási tevékenységének ösztönzése.

2019.04.01. 2019.12.31.

582 600

291 300

Sebőkné Filep
Anikó

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

2019.03.01. 2019.12.31.

500 000

250 000

Csáki Szabolcs

2019.06.01. 2019.12.31.

8 413 750

3 312 500

22 593 430

10 015 300

Környezettudatos kreatív kézműves kör
kialakítása Debrecenben
A pályázat keretében egy heti rendszerességgel
A ZÖLD-JÖVŐ Vidékfejlesztési Alapítvány 2015-ben jött létre
megtartott környezettudatos kreatív kört
azzal a céllal, hogy oktatási tevékenységén keresztül hozzájáruljon
hozunk létre. A rendszeres összejöveteleken
a környezet és a lakosság egészségének megőrzéséhez, az
hulladékok kreatív újrafelhasználását
egészségtudatos magatartás fejlesztésén keresztül pedig a
ismerhetik meg. Ezen kívül a nyári időszakban
fenntartható életmód népszerűsítéséhez.
egy egy hetes napközis tábort szervezünk
részükre, ahol az egész napot rászánhatják a
környezet védelmére és kreatív időtöltésre.

Dr. Rácz Tamásné

