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Rövid bemutatkozás

Az alapítvány célja folyóirat folyamatos megjelentetése, kulturális tevékenység támogatása. Az Alföld
folyóirat archívumának gondozását a KULTer. hu végzi. Az alapítvány befogadó szervezetként pályázik
támogatásra, sikeres pályázat esetén a támogatást az alapítvány a KULTer.hu rendelkezésére bocsátja. A
KULTer.hu egy debreceni centrumú, kortárs kulturális jelenségekkel foglalkozó, egyedi struktúrával
működő internetes portál és szellemi műhely, amely az Alföld online felületének is teret biztosít. A hazai
A KULTer.hu kortárs kultúrportál éves üzemeltetése, napi többszöri
és határon túli magyar területeken is jelentős olvasóbázissal rendelkezik, szerzői köre is kiterjedt,
frissítése, egyedi kulturális tartalmak, folymatos közlése, valamint az Alföld
szakmai felületeken is rendszeresen hivatkoznak az itt megjelent írásokra. Az oldal célja értelmezési
online felületének működtetése, működésének biztosítása. Az Alföld
stratégiákat kínálni a fiatalok sajátos szubkulturális tapasztalatainak megértéséhez, és ezeket a
Alapítvány befogadó szervezetként nyújtotta be a pályázatot.
jelenségeket, kortárs áramlatokat az idősebb generációval is megismertetni, másrészt pedig szélesebb
olvasóréteget a populáris kultúra jelenségeit elemző szövegek által juttatni közelebb a kultúra más
régióihoz, például a minőségi irodalomhoz.

A művészeti program célja a gyermek, a család központba állítása különböző
művészeti tevékenységeken és alkotásokon keresztül. Négy művészeti
Az alapítvány célja a család, mint érték felmutatása a társadalomban. Ennek érdekében szervez
kategóriában (grafika, festészet, fotóművészet, textilművészet) kerülnek
programokat (nyári tábor szervezés, önkéntes beteglátogatás, drogprevenció, kulturális rendezvények
felkérésre helyi alkotóművészek, hogy a művészet eszközeivel formázzák
szervezése).
meg, és juttassák kifejezésre a gyermekvállalás, a gyermeknevelés, a család
egyéni és társadalmi értékét.

A Debreceni Szemle tudományos folyóirat 2017. évi számainak
megjelentetése.

A Debreceni Szemle tudományos folyóirat, amely a humán és a társadalomtudományok, valamint a
természet- és műszaki tudományok minden ágának legújabb eredményeivel kívánja megismertetni a
széles értelemben vett tudományos értelmiséget. Tanulmányainak tárgyalásmódja, stílusa, nyelvezete
olyan, hogy befogadható legyen az illető tudományterületet nem művelő kutató és érdeklődő értelmiségi
számára is.
A folyóirat támaszkodik a város, a megye és a régió tudományos és kulturális potenciáljára, de
országosan csaknem egyedülálló célkitűzésének megfelelően a szóban forgó tudományterületek
legjobbjai tollából közöl tanulmányokat.
A Debreceni Szemle ugyanakkor hírt ad a város és a régió tudományos eseményeiről (elsősorban a
Debreceni Egyetem és a Debreceni Akadémiai Bizottság rendezvényeiről).

Bizottságok
által javasolt
támogatás
(Ft)
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4. Ethnica Alapítvány

Egy olyan könyv megjelentetése, amely rég letűnt sajátos világba kalauzolja
el az Olvasót, ahol a nép évszázadokkal korábban kialakult szemlélet szerint
élte jellegzetes életét. Ez a mára szinte teljesen feledésbe merült életforma
szoros kapcsolatban állt a természettel; a mindennapok tevékenysége a
természet adta körülményekhez igazodott. A hagyomány, a tradíció, a járt út
követése volt az életszemlélet alapja, amit a szokások, a közösségi normák
tartottak össze, töltötték be a társadalmi kontroll szerepét. Különösen nehéz
és szigorú világ volt ez, amelyben keményen dolgoztak, minimális
kényelemben éltek, ugyanakkor teljes életet élő hagyománykörük volt. A
könyv nem idealizálni szeretné a régmúltat, csupán ízelítőt kíván adni az
egykori emberek küzdelmes, de a maguk számára fontos és megbecsült
munkájáról, nehéz és küzdelmes életéről. A könyv számos debreceni
mesterséget is bemutat a vásárok világával együtt.
sajátos szemelvénysort, néprajzi mozaikot mutat be számos debreceni
példával, leírással, amely nem a teljesség igényével próbál betekintés adni a
mára szinte teljesen feledésbe merült egykori életformába, a debreceni
vásárok, vákáncsosok, szűrszabók, mészárosok életébe, felidézni a hajdani
sokféle sajátos népi foglalatosságot, mint például a debreceni kalmárok, a
debreceni szóhivatal vagy a debreceni salétromfőzőt.

Az Alapítvány célja a magyar és a közép-európai néprajzi kutatások elősegítése és
támogatása, a nemzeti (lokális) identitás feltárása és a nemzetközi közvéleménnyel való megismertetése.
Az Alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson kiadványok szerzői, szerkesztői, előállítási költségeinek
finanszírozásához, valamint az ehhez szükséges könyvek, kéziratok, dokumentumok vásárlásához.
Az Alapítvány célja a kül- és belföldi tanulmányutak, tudományos rendezvények,
konferenciák szervezése, költségeinek támogatása, pályamunkák díjazása a tudományos utánpótlás
biztosítása céljából.
Az Alapítvány kapcsolatot ápol a hasonló célokat megvalósító hazai és külföldi és civil szervezetekkel.

50 000

5. Matúra és Natúra Alapítvány

Az Alapítvány által megvalósított munkák, bemutatók, tájékoztatók nem
csupán szórakoztató látványosságok, hanem az élővilág megismerésének és
védelmének kiemelkedő fontosságú műhelye és egyben a környezeti nevelés,
a szemléletformálás jelentős résztvevője. Ennek megfelelően az Alapítvány
kulturális, oktatási, ismeretterjesztő, felvilágosító, tájékoztató, közösségi
értékteremtő tevékenységével járul hozzá a természettudatos viselkedés
kialakításához.

Az Alapítvány 2000-ben alakult, hátrányos helyzetűek iskolarendszeren kívüli szakképzésével és
munkába állításával foglalkozott ez idő alatt. Számos projektben vettek részt, több ezer ember képzését
és munkába állását segítették elő. A 2010. évtől felvették a természet- és környezetvédelem
népszerűsítésével kapcsolatos teendőket programjaik közé. Hangsúlyt fektetnek az egészséges
életmódra, a környezetbarát emberi megoldásokra, az ember és környezet harmonikus összhangjára és a
környezeti nevelésre.

50 000

A Sol Oriens Kórus 1990-ben alakult Debrecenben olyan önálló együttesként, melynek hátterében
semmilyen intézmény nem állt. Az alapítvány a Sol Oriens Kórus tevékenységének elősegítésére jött
létre.

100 000

A Vox Iuventutis Alapítvány a Vox Iuventutis Gyermekkar segítésére létrejött alapítvány. A
gyermekkórus a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola zenetagozatos tanulóiból álló
kórus. Jelenleg 79 tagja van. A kórus vezetője 2015 szeptemberétől Ráczné Nyiri Dorottya
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6.

Sol Oriens az Amatőr
A Sol Oriens Kórus 2017. évi adventi hangversenyének megvalósítása a
Kórusmozgalomért Alapítvány reformáció 500. évfordulójának jegyében.

7. Vox Iuventutis Alapítvány

Skóciai koncertkörúton történő részvételre. A gyermekkar 2017 júniusában
skót gyülekezetekben ad három koncertet, mely során megmutatják a
református és magyar zenei hagyományainkat és értékeinket.

8.

Vörösmarty Mihály Általános
Iskoláért Alapítvány

Versenysorozatukkal a Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében működő
művészeti iskolai tanulóknak és tanáraiknak kívánnak találkozási és
versenyzési lehetőséget biztosítani, mivel ilyen típusú megmérettetés jelenleg
még nem zajlik régiónkban.
Rendezvényükkel a 2007/2008-as tanévben megkezdett hagyományt
szeretnék folytatni, melyet a továbbiakban évi rendszerességgel szeretnének Az alapítvány célkitűzése, hogy a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú
megrendezni. Cél, hogy a felkészülés után legyen módjuk kipróbálni
Művészetoktatási Intézmény tanulóinak nevelési és oktatási feltételeit javítsa, a gyermekek tanórán
önmagukat nyilvános fórumokon, ahol szakértő zsűri előtt mérethetik meg
kívüli kulturális és sportolási tevékenységét ösztönözze.
előadásukat.
Prózamondó- és mesemondó fesztiváljuk célja Debrecen méltán híres
írójának, Szabó Magda műveinek népszerűsítése, a gyermekek körében való
megismertetése, egyben tisztelgés az írónő emléke előtt születésének 100.
évfordulója alkalmából.

100 000

2. Civil Alap
Sz.

1.

2.

Pályázó neve

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Család a Jövő Alapja
Közhasznú Alapítvány

A felmérések egyöntetűen a magyarok családcentrikusságát igazolják. A
társadalom tagjai értékként tekintenek a gyermekvállalásra és
gyermeknevelésre, ezt a személetmódot mindenképp erősíteni szükséges. A
filmhetek megvalósítására az Apolló Moziban kerül sor 2017 októberében és
novemberében. A tervezett négy alkalom mindegyikén egy, a párkapcsolatot,
családot központba állító filmalkotás kerül bemutatásra. A film
Az alapítvány célja a család,mint érték felmutatása a társadalomban. Ennek érdekében szervez
megtekintését követően interaktív beszélgetésen vesz részt a közönség, ahol
programokat (nyári tábor szervezés, önkéntes beteglátogatás, drogprevenció, kulturális rendezvények).
a film alkotóival, a film témájában járatos szakemberrel, vagy az alkotás
kapcsán felkért közéleti személlyel találkozhatnak a nézők. A műsorba
kerülő filmek alkalmanként más-más közönséget szólítanak meg, a
célcsoportok jellemzően a családi életciklusokat követik. Így a családalapítás
előtt álló fiatalok, a fiatal családosok, a fiatal és idősebb gyermeket nevelők,
illetve a nagyszülők alkotják a célközönséget.

Csodakutya Állatasszisztált
Terápiás Közhasznú
Alapítvány

Tréning szervezésével, lebonyolításával segítik a régióban kutyaterápiát
alkalmazó pedagógusok és szakemberek továbbképzését két alkalommal,
tavasszal és ősszel.
Az elmúlt évek tapasztalatait egybegyűjtve egy tudásfrissítő, elméleti és
gyakorlati ismereteket nyújtó képzési anyagot állítottak össze, amely a régi
és újonnan bekapcsolódó csoportvezetőknek, pedagógusoknak és
felvezetőknek egyaránt hasznos elméleti és gyakorlati információkat biztosít
a kutyaterápia helyes alkalmazásáról.

Egy súlyosan sérült kisfiú kerekesszékéből kiszállva sétálni indul a kutyával együtt, egy koraszülött
kislány járni tanul a kutya bundájába kapaszkodva, a kutyát öltöztető gyermek kézügyessége a csat és
karabiner használatával javul... és sorolhatnánk.
Terápiás fejlesztő foglalkozások alkalmával a kutya ráhangolódik az emberre, figyel, vigasztal, támaszt
nyújt, oldja a kommunikációs szakadékot, ezért a terápián résztvevő gyermekek a kutya segítségével
hatékonyabban fejleszthetők, sokkal szívesebben vesznek részt a foglalkozásokon. Az alapítvány is ezen
célok megvalósításáért küzd.

Javasolt
támogatás

0

80 000

3.

4.

5.

6.

Működési támogatás a Debreceni Mentőalapítvány részére, programok
szervezéséhez, eszközbeszerzéshez, és a működési feltételek biztosításához

Kultúránk, társadalmunk egyik legnemesebb feladata az emberi élet védelme, megőrzése, a bajba
jutottaknak segítő kéz nyújtása. A társadalom és a szociális háló azonban gyakorta hajlamos elfelejteni,
vagy méltatlanul hátrasorolni mindazoknak a testi-lelki egészségét, munkáját, munkakörülményeit, akik
mindezt lehetővé teszik. A dolgozókra és a részükre stabil társadalmi hátteret biztosító hozzátartozóikra
emiatt néha aránytalanul nagy teher nehezül. Az alapítvány segítséget nyújt az ilyen helyzetben lévők
támogatásában.

80 000

Hajdú -Táncegyüttesért
Közhasznú Alapítvány

A debreceni Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány hagyományőrző
és értékteremtő programjának támogatására.

A Debreceni Hajdú Táncegyüttes 1953-ban alakult.
A Népművészet Európa díjával 1979-ben kitüntetett együttes töretlenül ellátja Debrecen, Hajdú-Bihar
megye és a keleti régió néptánckultúrája érdekében vállalt tevékenységét, amelyre e rangos elismerés
erkölcsileg kötelezi. Szakmai kisugárzó ereje révén Hajdú-Bihar megye, Debrecen és a hazai néptánc
mozgalom egyik fellegvára.
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes fenntartója, működtetője a Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú
Alapítvány.

500 000

Hungaricum Művészeti
Közhasznú Alapítvány

A Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány által fenntartott művészeti
iskola évzáró rendezvényének, a XIII. Főnix AMI Gálának megszervezése és
lebonyolítása 2017. május 13-án a Vasutas Egyetértés Művelődési
Központban.
A különböző telephelyeken működő csoportok közös bemutatója egymás
munkájának megismerését segíti, másrészt itt lehetőségük van a gyerekeknek
élőzenére táncolni, amely közelebb viszi őket a hagyományos táncolási
formához.

Az alapítvány célja olyan alapfokú művészeti iskola létrehozása és fenntartása, amely általánosiskolás
gyermekek művészeti, elsősorban néptánc-oktatását végzi. Az alapítvány által fenntartott alapfokú
művészeti iskola tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a magyar néptánc-hagyományok, motívumok
a jövő nemzedéke számára kulturális örökségként fennmaradjanak. Az alapítvány által fenntartott
művészeti iskola célja, hogy az iskoláskorúak megismerjék és megtanulják a magyar néptáncok egyes
típusait, fellépéseikkel , műsoraikkal bemutassák a magyar néptáncművészeti hagyományokat, s ezáltal
erősítsék a magyarságtudatukat. Az Alapítvány célja továbbá, hogy különböző rendezvények, találkozók
keretében és segítségével, az ezekben való aktív részvétellel megvalósulhasson a magyar néptánc
megőrzése, oktatása és bemutatása.

80 000

Debreceni Mentőalapítvány

II. János Pál Alapítvány

A pályázat egy részéből kívánják finanszírozni az elhasználódott
számítástechnikai berendezések és irodai gépek cseréjét, új eszközök
beszerzését, melyek nagyban segítik az adminisztratív munka hatékonyabb
működését az alapítványnál. Továbbá a már megszokott előadássorozathoz
kapcsolódó előkészítő munka ellátásához is elengedhetetlen a megfelelő
irodai háttér, illetve egy honlap kialakítása. Előadássorozatot szerveznek,
amely célja a vallás népszerűsítése. Ehhez megfelelő PR kampány szükséges,
plakátok, szórólapok elhelyezésével és a kialakításra kerülő honlap felületén
tájékoztathatják az érdeklődőket.
A tervezett kulturális programok tartalmának szélesítése, újabb érdekes
előadók meghívásával valósulhat meg. Az előadói díjak egy részét az
alapítvány szintén támogatásból valósítaná meg.

Az alapítvány célja II. János Pál pápa lelki örökségének ápolása, életművének tanulmányozása és
megismertetése. Nevelési, oktatási, kulturális, művészeti, tudományos és sport tevékenység szervezése
és támogatása II. János Pál pápa tanításának szellemében.
Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott közhasznú célok közül az
alábbiakat helyezi előtérbe:
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása mellett gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
- Hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése.
- Tudományos tevékenység, kutatás, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása és nevelés,
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
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7.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány

A JÓZSA újság és a www.jozsanet.hu weboldal működtetése, a
kiadási/megjelentetési költségek támogatása, a weboldal fejlesztése,
folyamatos, friss feltöltések biztosítása.

Az alapítvány 1999. óta működik Józsán, immáron 18 éve adja ki az ingyenes JÓZSA újságot, és
biztosítja ennek online felületét, a www.jozsanet.hu weboldalt. Mindkét megjelenési forma ingyenesen
jut el a teljes lakossághoz, lehetőséget biztosítva az összes civil és hivatalos szerveknek, hogy
információt jelentessenek meg a lapban (pl: Közösségi Ház, Könyvtár, iskolák, óvodák, polgárőrség,
rendőrség). Az alapítvány működteti a NYITOTT Tanulási Központot Józsán.

200 000

Kézműves Alapítvány

Az alapítványt 1990-ben hozta létre hat magán és három jogi személy. Tevékenysége a következőkre
irányult: A magyar (kiemelten a debreceni, illetve a tiszántúli) kézműves értékek, hagyományok
A 27 éves Kézműves Alapítvány "Kézműves értékeink megismertetéséért"
feltárása, megismertetése, átörökítése a gyerekek és a fiatalok körében.Alkotó közösségek és fiatal
című programsorozata keretében kapcsolatépítő fórumot szervez 2017 őszén
egyéni alkotók segítése, kiállítások, pályázatok, hagyományőrző rendezvények szervezése, kiadványok
a Debrecenben működő alkotóközösségek, kézművességgel foglalkozó
megjelentetése. Kapcsolatok építése országon belül és a határainkon túl élő magyar kézművesekkel,
szervezetek, intézmények vezetői és szakemberek számára a bihari térség
illetve azokkal az európai országokkal, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a kreativitás fejlesztésére, a
népi kézműves értékeinek megismerése és szakmai kapcsolatok építése
kézműves hagyományok ápolására. A www.kezmuvesalapitvany.hu honlapon folyamatosan jelentetik
érdekében. A több évre tervezett sorozattal kapcsolódni kívánnak a
meg, bővítik a kortárs kézművesekről és az alkotóközösségekről, illetve eseményekről, kiállításokról,
DEBRECEN 2023-Európa Kulturális Fővárosa projekthez is.
pályázatokról szóló ismertetőket, és bemutatják a Debreceni és a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba felvett
népi kézműves értékeket.

9.

Lóci Alapítvány

Az élménypedagógiai módszerek alkalmazásával a közvetlen és tágabb
környezetünkben az élőlények (madarak, fák) megismertetése,
megszerettetése. A sokszínű feladatok segítségével ismeretek bővítése,
meglévő ismeretek elmélyítése, heurisztikus élmények nyújtása.
Egésznapos óvodai program keretében (délelőtt a körzetükben található
óvodák, délután a szülők és óvodák gyermekei és dolgozói) színes, tartalmas
tevékenységekkel kívánják mindezeket megvalósítani.

A Lóci Alapítvány elsődleges célja, hogy a Debrecen, Széchenyi utca 65. szám alatti Százszorszép
Óvodába járó gyermekek ellátását, fizikai és szellemi gondozását magasabb szintre emelje. Olyan
körülményeket teremtsen a gyermekek számára, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben megfelelő
materiális körülmények között jól képzett szakemberek irányításával ismerkedjenek a világgal.
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10.

Nyújts feléje védő kart
Alapítvány

Az Alapítvány fenntartásában működő Debrecen Jazz Club rendszeres
működése. A klub kéthetente megrendezésre kerülő programjain debreceni
hivatásos és amatőr jazz formációk mutatkoznak be, illetve szakmai
előadások, fórumok és zeneoktatás szerepel a programok között.

A közhasznú alapítvány 1990 óta végez kulturális tevékenységet, elsősorban Debrecen kulturális
életében vállalnak aktív szerepet.
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11.

Új Egészség Alapítvány

Az Új Egészség Alapítvány az áprilisi programját már 3. alkalommal rendezi
meg a Tánc Világnapjához kapcsolódóan, az augusztusi rendezvény pedig
már 5. alkalommal kerül megrendezésre a Virágkarneváli programhoz
illeszkedve. A mozgásszervi panaszokkal küzdő betegek egészségének
javításához járulnak hozzá. Ezen emberek számára életmódváltáshoz
tanácsadást biztosítanak, és igyekeznek minél nagyobb mértékben a
rekreációt biztosító tevékenységeket szervezni, támogatni. Mindkét esemény
az alapítvány cél szerinti vállalt feladatához szorosan kapcsolódik. Az elmúlt
években mindkét rendezvényen több mint 100-120 fő vett részt, az idei
rendezvényekre az előzetes jelentkezések alapján Budapestről, Szegedről,
Nyíregyházáról és természetesen Debrecenből is várnak résztvevőket.

Az alapítvány 2008. évi megalakulása óta a legnagyobb hangsúlyt az egészségmegőrzésre, illetve már
panaszokkal küszködő betegek esetében az egészség javítására helyezte. Az Új Egészség Alapítvány a
mozgásszervi panaszokkal küszködő betegek egészségének javítását elsősorba egy speciális örömtánc a
"country linedance" minél szélesebb körben történő megismertetésével kívánja megvalósítani. A
betegségtudat sokszor érzelmi, pszichikai állapot, rosszabbodást is eredményezett, amely leküzdésére
egy speciálisan kifejlesztett módszert kezdtek alkalmazni, a táncterápiát. Ez a fizikai és érzelmi állapot
javulásához is bizonyítottan magas fokban hozzájárul. Így nem véletlen, hogy erre igazán nagy igény
mutatkozott. Ezen szolgáltatást havonta legalább 20-25 fő veszi igénybe a Hatvan utca 60. szám alatti
bérelt termükkben.A célcsoport elsősorban a Debrecen és környékén élő felnőtt lakosság.
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3. Ifjúsági Alap

Sz.

Pályázó neve

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Az alapítvány célul tűzi ki a hátrányos helyzetű tehetséggondozást, különösképpen a
sporttevékenységgel összefüggésben felmerült felszerelési, versenyeztetési költségek viselését, illetve a
kerekesszékes vívók sportolási lehetőségének biztosítását, előmozdítva így ezen személyek
társadalomba való minél eredményesebb beilleszkedését. A debreceni vívósport és vívóélet
A kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés színvonalának emelése érdekében vívóversenyek rendezése és támogatása, továbbá, edzőtáborok
1. Debrecen Vívásáért Alapítvány
megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását segítő programok.
szervezése közösségformáló jelleggel. Mozgáskorlátozott, sérült gyerekek megismertetése a vívással,
illetve versenyeztetése. Külföldi cserekapcsolatok kiépítése, fenntartása, működtetése. Szakmai
tapasztalatcserét elősegítő tanulmányi utak szervezése.
Az Alapítvány 1990-ben jött létre.Az alakulás célja a működési területén élő vakok és gyengénlátók
Iskolai érzékenyítő programuk célja a közoktatásban tanulók
esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és oktatásának előmozdítása, művelődésének és
toleranciájának, empátiájának, a fogyatékos emberekkel kapcsolatos
rehabilitációjának támogatása.
2. Látásnélküli Világ Alapítvány
tudásának növelése, a látássérült emberek problémáinak, igényeinek, a
segítés helyes technikáinak megismertetése.

3.

Roma Tehetséggondozó
Közhasznú Alapítvány

1998-ban alakult az alapítvány, melynek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok oktatása,
Sasto Drom- Nagysándor Telepi hátrányos helyzetű fiatalok részére tehetséggondozása, segítése, roma érdekképviselet ellátása, a diszkrimináció elleni küzdelem, a
egészségfejlesztő, prevenciós és identitáserősítő kulturális és sportprogramok tolerancia erősítése, a békés társadalmi együttélés, a roma kultúra és hagyományok ápolása, a roma
nemzetségi identitás kialakítása, megerősítése, a fiatalok lelki egészségvédelme.
biztosítása.

Javasolt
támogatás
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4. Sportfeladatok
Sz.

Pályázó neve

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Az Oxigén Kupa Erdei Futóverseny-sorozat XI. évada következik.
Októbertől decemberig az első 3 forduló kerül lebonyolításra.
Az alapítvány fő tevékenysége az Oxigén Kupa Erdei Futóverseny-sorozat szervezése. 2007-ben
Céljuk továbbra is a versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve rendezték meg először a versenyt, melyeken az átlagos létszám már 500 fő fölött van.
más sportágak művelői és az amatőr futók részére a téli időszakban,
valamint a futás és az egészséges életmód népszerűsítése.

1.

Friss Oxigén Alapítvány

2.

Alapvető feladataik között szerepel a látássérült személyek sporthoz való
Az alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja a működési területén élő vakok és gyengénlátók
egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. Ennek a megvalósítása érdekében
Látásnélküli Világ Alapítvány
esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és oktatásának előmozdítása, művelődésének és
olyan sportolási lehetőségeket biztosítanak, melyeket önállóan, segítséggel,
rehabilitációjának támogatása.
biztonsággal igénybe tudnak venni.

3.

4.

2017-ben rendezik meg az V. Nemzetközi Stressz-oldó és Egészségmegőrző
Önfejlesztő Műhely Alapítvány Chikung Szemináriumot Xi Xiaofeng kínai mesterrel. Pályázatukban a
szeminárium megvalósításához szükséges eszközöket, felszereléseket
kívánják beszerezni, melyeket későbbi programjaiknál is felhasználhatnak,
valamint terembérlésre és irodaszer vásárlására is fordítanának forrásokat.

Az Alapítvány célja:
Azon tevékenységek támogatása és megvalósítása, melyek az embereket, illetve az egyént magát
egészségügyi és fizikai szinten, mentálisan, illetve képességek, kompetenciák szempontjából fejleszti, az
életminőséget és a társadalmi szerepvállalást jobbá teszi. Alapítványuk tevékenysége igen szerteágazó,
és felgyorsult világunkban egyre többen érzik szükségét annak, hogy életük és egészségük védelmének
érdekében az általuk kínált programokon vegyenek részt. A mozgásszegény életmódot, a hosszú
munkaidőt, vagy éppen a munkanélküliség, az alacsony jövedelmek miatt kialakuló komoly stresszt, a
lelki, szellemi és egyben fizikális feltöltődést biztosító egészségmegőrző chikung elsajátításával
kiválóan lehet ellensúlyozni.

Az Alapítvány célja, hogy elősegítse és támogassa a területén lévő sportszakosztályok programjának
megvalósítását, a fejlődés érdekében szélesítse a hátrányos helyzetű sportszakosztályok lehetőségeit,
Sikeres Sportért, Életmódért és Részvétel a Campus fesztivál civil falujában, ezzel egybekötve pedig azok minőségi színvonalát emelje.
Oktatásért Alapítvány
egészségnap tartása
Céljuk a tudatos sportolást kiszolgáló szakemberek képzése, mert a trénerek magas szintű oktatása
nélkül egy új sporttevékenység akár egészségkárosító is lehet, valamint az egészséges életmód
népszerűsítése.

Javasolt
támogatás
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