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A KULTer.hu kortárs kulturális portál éves üzemeltetése, frissülése,
folyamatos tartalomszolgáltatása.

Az Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, amely 1954-től Debrecenben jelenik meg, jogelődje
az Építünk 1950-53 közt működött. Az egyik legrégebbi, folyamatosan működő orgánum, amely főleg
szépirodalmi és szaktanulmányai nyomán országosan a legfontosabb lapok között van számon tartva.

200 000

Modern táncképzés és improvizációs táncműhely.

Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, mint tudás megismertetése és tanítása, valamint olyan
közösségek kialakítása, melyek a rendszerét használják mindennapi életük során, illetve kutatásaikat,
értekezéseiket e szellemiségben folytatják. Támogat minden olyan egyént, közösséget, rendezvényt és
kiadványt, mely az egészségmegőrzést, természetes gyógymódok terjesztését, környezet- és
természetvédelem fontosságát terjeszti, továbbfejlődését segíti. Az alapítvány támogatást nyújt minden
olyan rendezvényhez, mely népi, vallási vagy kulturális hagyományok, alternatív gyógymódok
ápolásával, bemutatásával vagy végzésével segíti az alapítvány életszemléletét és életmódját, és e
tevékenységeknek a mindennapi életbe
való átültetését, honosítását. Az alapítvány alaptevékenységének körébe tartozik a megváltozott
képességűek munkához való segítése, a pályakezdők és munkanélküliek támogatása.
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Simon Renáta táncművész és művész barátainak 7 részes performansz
előadása Debrecen utcáin.

Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, mint tudás megismertetése és tanítása, valamint olyan
közösségek kialakítása, melyek a rendszerét használják mindennapi életük során, illetve kutatásaikat,
értekezéseiket e szellemiségben folytatják. Támogat minden olyan egyént, közösséget, rendezvényt és
kiadványt, mely az egészségmegőrzést, természetes gyógymódok terjesztését, környezet- és
természetvédelem fontosságát terjeszti, továbbfejlődését segíti. Az alapítvány támogatást nyújt minden
olyan rendezvényhez, mely népi, vallási vagy kulturális hagyományok, alternatív gyógymódok
ápolásával, bemutatásával vagy végzésével segíti az alapítvány életszemléletét és életmódját, és e
tevékenységeknek a mindennapi életbe
való átültetését, honosítását. Az alapítvány alaptevékenységének körébe tartozik a megváltozott
képességűek munkához való segítése, a pályakezdők és munkanélküliek támogatása.
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4.

Hajdú -Táncegyüttesért
Közhasznú Alapítvány

5. Matúra és Natúra Alapítvány

6.

A 65 éves Debreceni Hajdú Táncegyüttes Amerikai Egyesült Államokban
való turnéjának támogatása.

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 néptánc kultúrája 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.

450 000

Debrecen városa egy igazán híres természeti értékkel rendelkezik, ez a
Nagyerdő. Mutassuk meg minél több embernek és legyünk büszkék
kincsünkre. Az alapítvány négy éve nyitotta meg a Természettárat. Az eltelt
idő is igazolja, hogy tevékenységükre, mint hiánypótlásra a városunkban
szükség van. Jelen pályázatukban fejleszteni kívánják a Vándortár kiállítási
anyagukat, mely eddig is kiválóan szerepelt mind a 2018. április 12-én a
Kölcsey Központban rendezett Föld napi Bogárbálon, mind a Méliusz Juhász
Péter Könyvtárban. Most a Nagyerdő élővilágát kívánják tárlóikban
bemutatni és az érdeklődők elé tárni. A növények, bogarak, lepkék és más
rovarok, valamint a védett természeti értékek megismerése mindenképp
fontos nemcsak a gyermekek, hanem minden érdeklődő számára.
A Diószegi Sámuel Botanikus Kertbe botanikai sétát terveznek, hogy a
résztvevők megismerjék az őshonos növényfajok mellett az ismeretterjesztési
céllal ültetett egzotikus és országszinten is különlegességnek számító fajokat
is. Majd szakelőadó segítségével interaktív nyílt fórumon vehetnek részt,
melynek fő témája a természetvédelem és a tapasztalatcsere.
Kreatív természetvédelmi workshopukon kiemelt szerepet kap a
kézművesség, de eddigi rendezvényeiken is bebizonyosodott, hogy
közösségteremtő és megtartó hatása is igen jelentős. Ennek kellékeit saját
maguk tervezik, tematikáját szakértők segítségével állítják össze. A Kölcsey
Központ már jelezte, hogy az augusztus 20-i rendezvénysorozatban a Békástónál rendezendő Galiba fesztiválon igényt tart jelenlétükre, így erre külön
programot szerveznek.
Az alapítvány közhasznú és érvényes közművelődési megállapodással
rendelkezik Debrecen városával.

Az alapítvány 2000-ben alakult, és iskolarendszeren kívüli oktatással foglalkozik. 2014-ben megnyitotta
a Természettárat, mint természettudományos interaktív kiállítást, mely városunkban mindenképp
hiánypótló. Fő tevékenysége a természet- és környezetvédelem népszerűsítése. Hangsúlyt fektet az
egészséges életmódra, a környezetbarát emberi megoldásokra, az ember és környezet harmonikus
összhangjára és a környezeti nevelésre, oktatásra.
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A Sol Oriens Kórus 1990-ben alakult Debrecenben olyan önálló együttesként, melynek hátterében
Sol Oriens az Amatőr
A Sol Oriens kórus által megrendezésre kerülő reneszánsz családi délután és
semmilyen intézmény nem állt. Az alapítvány a Sol Oriens Kórus tevékenységének elősegítésére jött
Kórusmozgalomért Alapítvány adventi koncert megvalósítása, 2018. évi szakmai program.
létre.

200 000

7. Új Egészség Alapítvány

8.

Vörösmarty Mihály Általános
Iskoláért Alapítvány

Az alapítvány tagjainak tevékenysége által, mely a táncok tanítását és
népszerűsítését foglalja magában, szinte magától válik a programban
résztvevők életének részévé a mozgás, az egészségmegőrzés. A heti
rendszeresség folyamatos mozgásigényt hoz létre az embereknél. A
népszerűsítés kapcsán úgynevezett flashmobokat tartanak a város különböző
pontjain, ennek hatására a már csatlakozott résztvevők még több élményben
részesülnek, illetve a programhoz bármikor tudnak csatlakozni új emberek.
A rendezvényeik két kétnapos programot is tartalmaznak, melyekkel az
egészségmegőrzés tánccal való elérését népszerűsítik. Ezeknél a
rendezvényeknél szélesebb körben kívánják elérni az emberek, nemcsak
lokális szinten, hanem városhatáron, illetve megye határon kívülről is várnak
érdeklődőket.

A szervezet 2008. évi megalakulása óta a legnagyobb hangsúlyt az egészségmegőrzésre, illetve a már
panaszokkal küszködő betegek esetében az egészség javítására helyezte. Az Új Egészség Alapítvány a
mozgásszervi panaszokkal küszködő betegek egészségének javítását elsősorban egy speciális örömtánc
a country linedance minél szélesebb körben történő megismertetésével kívánja megvalósítani. A
betegségtudat sokszor érzelmi, pszichikai állapot rosszabbodást is eredményezett, melyre kifejlesztett
módszert hirdetnek. Legfontosabb hangsúlyt a táncterápiában találták meg. 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 az alapítvány által a
Hatvan utca 60. szám alatt bérelt teremben. A célcsoport elsősorban a Debrecen és környékén élő felnőtt
lakosság.

A "Szép szóval, nyílt szívvel" versenysorozattal a Debrecenben és HajdúBihar megyében működő művészeti iskolai tanulóknak és tanáraiknak
kívánnak találkozási és versenyzési lehetőséget biztosítani, mivel ilyen
típusú megmérettetés jelenleg még nem zajlik régiónkban. A rendezvénnyel
a 2007/2008-as tanévben megkezdett hagyományt szeretnék folytatni, melyet
a továbbiakban évi rendszerességgel kívánnak megrendezni. A cél, hogy a
Az alapítvány célkitűzése a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
versenyre való felkészülés során a gyermekek minél több művet olvassanak
Iskola tanulóinak nevelési és oktatási feltételeinek javítása, a gyermekek tanórán kívüli kulturális és
el, faggassák és elemezzék azokat a nekik és koruknak szóló üzenetet
sportolási tevékenységének ösztönzése.
keresvén bennük. Ismerjék meg azokat az eljárásmódokat és műelemzési
metodikákat, kommunikációs folyamatokat, melyek eredményeként
eljuthatnak a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez.
Képesek legyenek a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek
használni azon eszközeit, mely tudatos működtetésével a tanuló a közönség
számára is élménnyé transzponálhatja a megszólaltatott művet.
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2. Civil Alap
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Pályázó neve

A Család a Jövő Alapja
Közhasznú Alapítvány

Pályázat témája

Az alapítvány 2016 óta végez Debrecenben élelmiszermentő tevékenységet.
Jelenleg 10 áruházból hozzák el az élelmiszerfelesleget. Az elmúlt évben
több mint 300 tonna élelmiszert osztottak ki a Karitatív Testület és közel 30
karitatív szervezet közreműködésével a debreceni és Hajdú-Bihar megyei
rászorulók között.

Rövid bemutatkozás

Az alapítvány célja a család mint érték felmutatása a társadalomban. Ennek érdekében szervez
programokat:
- Élelmiszermentés
- Nyári tábor szervezés
- Önkéntes beteglátogatás
- Drogprevenció
- Kulturális rendezvények

Bizottságok
által javasolt
támogatás
(Ft)

400 000

Az alapítvány célja: a szív- és érbetegek egészségének helyreállítása,
rehabilitációja. Egészségügyi profilú szervezetként a betegek rehabilitációját
oly módon segíti, hogy biztosítja a terápiás tornavégzés feltételeit.

2.

A Szív és Érbetegek
Rehabilitációjáért Alapítvány

Lehetőséget teremt arra, hogy a munkát végző emberek tegyenek az
egészségük érdekében. Az alapítvány a tornavégzéshez szükséges termet
bérli, ahol 70 fő tornázik, két csoportban, heti 4 órában.
A bérleti díj évente 600e. forint költséget jelent. 2018.01 - 05. hóig tudták
finanszírozni, de 06. hó, 09 - 12. hó már bizonytalan.
A végzett tornák jó hangulatban zajlanak, jó közösséget sikerült
összekovácsolni. Közös programokat szerveznek.
Évente részt vesznek az Országos Szíves Sportnapokon. Ez évben Egerben
kerül megrendezésre, melyen szeretnének részt venni.
A pályázathoz csatolt mellékletben részletesen szerepelnek terveik, melyek
megvalósításához kérik a támogatást.

3.

Csodakutya Állatasszisztált
Terápiás Közhasznú
Alapítvány

Csodakutya Alapítvány kutyaterápiát alkalmazók tréningje.

Az alapítvány az 1994. évben alakult.
Célja: A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX tv.13§ 1. bekezd. 4. pontja alapján az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások végzése.

0

Konkrétan a szív- és érbetegek mozgásterápiás tornavégzés feltételeinek biztosításával segíti a
résztvevők egészségi állapotának javulását. Lehetőséget teremt arra, hogy a dolgozó emberek a
munkavégzést követően tornázhassanak.

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 sorolhatnák.
A 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.
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4.

5.

6.

7.

A Debreceni Néri Szent Fülöp Alapítvány által működtetett Harmóniaház
működésének támogatása.

Az alapítvány célja az egészségmegőrzés, mint tudás megismertetése és tanítása, valamint olyan
közösségek kialakítása, melyek a rendszerét használják mindennapi életük során, illetve kutatásaikat,
értekezéseiket e szellemiségben folytatják.
Támogat minden olyan egyént, közösséget, rendezvényt és kiadványt, mely az egészségmegőrzést,
természetes gyógymódok terjesztését, környezet- és természetvédelem fontosságát terjeszti,
továbbfejlődését segíti.
Az alapítvány támogatást nyújt minden olyan rendezvényhez, mely népi, vallási vagy kulturális
hagyományok, alternatív gyógymódok ápolásával, bemutatásával vagy végzésével segíti az alapítvány
életszemléletét és életmódját, és e tevékenységeknek a mindennapi életbe való átültetését, honosítását.
Az alapítvány alaptevékenységének körébe tartozik a megváltozott képességűek munkához való
segítése. A pályakezdők és munkanélküliek támogatása.

XIV. Főnix AMI Gála megrendezésére.

Az alapítvány célja olyan alapfokú művészeti iskola létrehozása és fenntartása, amely általános iskolás
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 iskolás korúak megismerjék és megtanulják a magyar néptáncok egyes
típusait, fellépéseikkel, műsoraikkal bemutassák a magyar néptáncművészeti hagyományokat, s ezáltal
erősítsék a magyarság tudatukat. Az alapítvány célja továbbá, hogy különböző rendezvények,
találkozók, kapcsolatok keretében és segítségével, az ezekben való aktív részvétellel megvalósulhasson a
magyar néptánc megőrzése, oktatása és bemutatása.
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Józsa Fejlődéséért Alapítvány

A "Józsa" újság és a www.jozsanet.hu weboldal működtetése, újságkiadási
és működési költségek támogatása.

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány Debrecen város Józsa városrészén működő civil szervezet, mely 1999es alapítása óta közhasznú jogállású. Az alapítvány adja a ki a Józsa című havilapot, az évente
megjelenő Józsai Szaknévsort, a jozsanet.hu weboldalt, az időszaki megjelenésű Józsai Családi
Magazint, ill. működteti a Nyitott Tanulási Központot (NYITOK) a Józsai Közösségi Központban, a
Józsaparkban. Alapítványuk jogosult az SZJA 1%-ra, adószámuk: 18557325-1-09.
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Katolikus Beteglátogató
Szolgálat Alapítvány

A Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány kórházakban tartózkodó
felnőtt betegek lelkigondozásával és önkéntes beteglátogatással foglalkozik.
Az alapítvány önkéntesei segítő beszélgetésekkel és a kórházi osztályokon
megvalósított programokkal járulnak hozzá a betegek mentális egészségének
javításához, a mielőbbi gyógyulásukhoz. A pályázati program során a segítő
beszélgetések mellett három nagyobb rendezvényt szeretnének megvalósítani
a Debreceni Klinikákon, továbbá az alapítvány működéséhez szeretnék
felhasználni a támogatást.

Az alapítvány az egészségügyi betegellátás minőségi szolgáltatásaihoz csatlakozva elsődlegesen a
lelkigondozói és önkéntes beteglátogatói feladatok ellátását tűzi ki célul, lelki és spirituális
segítségnyújtásra törekszik elsősorban a debreceni kórházakban, egészségügyi és szociális
intézményekben tartózkodó betegek és hozzátartozóik, valamint az egészségügyi dolgozók részére. Az
alapítvány fő célkitűzésének tekinti továbbá az önkéntes beteglátogatás népszerűsítését, regionális
szintű kiterjesztését, ezért fontosnak tartja a lelkigondozással, illetve az önkéntes beteglátogatással
kapcsolatos kiadványok, reklámanyagok, továbbá a lelki egészségvédelem megőrzését, helyreállítását
szolgáló kiadványok, prospektusok előállítását, terjesztését.
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Debreceni Néri Szent Fülöp
Alapitvány

Hungaricum Művészeti
Közhasznú Alapítvány
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9.

Az alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja a működési területén élő
vakok és gyengénlátók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
foglalkoztatásának és oktatásának előmozdítása, művelődésének és
rehabilitációjának támogatása. Az alapítvány munkavállalót nem
foglalkoztat. Önkénteseket befogadó regisztrált szervezetként működik.
Működtetését, rendezvényeit önkéntes személyek bevonásával végzi, ezek
száma 27 fő. Néhány esetben megbízási szerződést köt egyes
szolgáltatásainak ellátása érdekében. A megyében közel 4000 fő súlyosan
Az alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja a működési területén élő vakok és gyengénlátók
látássérült személy él. Az ő érdekükben működtetik az alapítványt. Részükre
Látásnélküli Világ Alapítvány
esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és oktatásának előmozdítása, művelődésének és
szakmai programokat, kirándulásokat, kulturális foglalkozásokat szerveznek.
rehabilitációjának támogatása.
A vak és gyengénlátó személyeket a helyi egyesület közreműködésével
tudják megszólítani.
Tevékenységükkel hozzásegítik a súlyosan látássérült személyeket
szabadidejük hasznos eltöltéséhez, kimozdulnak a négy fal közül,
kapcsolatokat teremtenek, ismerkednek egymással, tapasztalatokat szereznek
az integrált élet körülményeiről. A programokon résztvevő látássérült
személyek immár nem láthatatlan polgárai a társadalomnak, hanem hasznos,
közreműködő, tevékeny résztvevői.

Roma Tehetséggondozó
Közhasznú Alapítvány

A Nagysándor-telepen élő hátrányos helyzetű családok részére
egészségfejlesztő, prevenciós és identitáserősítő kulturális és sportprogramok
biztosítása. A projekt célja a Nagysándor-telepen élő hátrányos helyzetű
fiatalok (és ha lehetséges és sikerül bevonni őket: felnőtt családtagok és
egyedülálló felnőttek) részére rendszeres és vonzó fejlesztő, prevenciós,
szabadidős foglalkozások tartása, melyek növelik lokális identitásukat,
csökkentik állandó frusztráltságukat, depriváltságukat, és természetesen
hozzájárulnak egészséges testi és lelki fejlődésükhöz.

1998-ban alakult szervezetük, melynek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok oktatása,
tehetséggondozása, segítése, roma érdekképviselet ellátása, segítése, diszkrimináció elleni küzdelem,
toleranciaerősítés, a békés társadalmi egymás mellett élés elősegítése, a roma kultúra és hagyományok
ápolása, a roma nemzetségi identitás kialakítása, megerősítése, a roma történelem oktatása, a fiatalok
lelki egészségvédelme.

115 000

0

10.

Új Egészség Alapítvány

Az alapítvány tevékenysége a mai rohanó és stresszes világban a felnőtt
lakosság tekintetében egy meglévő űrt tölt ki a pozitív élményterápia
segítségével. A cél szerinti feladatok hosszú távú biztosításához a
pályázatban beszerzett eszközök és beállított egyéb költségek nagymértékben
hozzájárulnak. Segítő tevékenységük az egészségmegőrzés és életmódváltás
területén a támogatás által tud magasabb szintre lépni, tudják a szakmai
háttér zavartalan működését biztosítani. Az eszközök révén önkénteseik
sokkal intenzívebben tudják ellátni a vállalt feladataikat. Eddig csak régi,
használt, felajánlások alapján meglévő eszközök segítették a munkájukat. A
gördülékeny munkavégzésnek sokszor akadálya, hogy nem áll a szervezet
rendelkezésére megfelelően modern eszköz. A több száz főt mozgósító zenés
élményterápia egy egyedülálló különlegesség Kelet-Magyarországon. A
fiskális támogatásnak köszönhetően egyre több emberhez tudnak eljutni,
ezáltal egyre több fizikai és lelkiállapotot tudnak regenerálni a táncterápia
segítségével. Így a működésük során, hosszú távon biztosítani tudják az
alapítvány alapcélját, az egészségmegőrzést.

A szervezet 2008. évi megalakulása óta a legnagyobb hangsúlyt az egészségmegőrzésre, illetve a már
panaszokkal küszködő betegek esetében az egészség javítására helyezte. Az Új Egészség Alapítvány a
mozgásszervi panaszokkal küszködő betegek egészségének javítását elsősorban egy speciális örömtánc
a country linedance minél szélesebb körben történő megismertetésével kívánja megvalósítani. A
betegségtudat sokszor érzelmi, pszichikai állapot rosszabbodást is eredményezett, melyre kifejlesztett
módszert kezdenek hirdetni. Legfontosabb hangsúlyt a táncterápiában találták meg. 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 termükben. A célcsoport elsősorban a Debrecen és környékén élő felnőtt
lakosság.
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3. Ifjúsági Alap

Sz.

1.

Pályázó neve

Vörösmarty Mihály Általános
Iskoláért Alapítvány

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

"Láss csodát egy életen át!" A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit támogató Vörösmarty Mihály
Általános Iskoláért Alapítvány számára fontos, hogy a legkisebbek már
gyerekként megismerkedjenek a színház világával, ismerjék lakóhelyük
kulturális értékeit és tereit, legyenek aktív részesei annak a gazdag
műveltségnek, amelyet városunk polgárai számára nyújt, részesüljenek
azokból a kulturális javakból, amelyek hozzájárulnak személyiségük
Az alapítvány célkitűzése a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
gazdagításához, pozitív kultúrahasználati mintát nyújtanak, élményt adnak, Iskola tanulóinak nevelési és oktatási feltételeinek javítása, a gyermekek tanórán kívüli kulturális és
esztétikai élményüket gazdagítja, felkelti érdeklődésüket a színház iránt.
sportolási tevékenységének ösztönzése.
Jelen pályázatukkal céljuk, hogy iskolájuk hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulói ellátogassanak a Csokonai Nemzeti Színház 20182019-es évadának első félévében bemutatásra kerülő gyermekelőadására,
valamint a színművészeti ág színjáték tagozatos hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulói betekinthessenek a kulisszák mögé egy színházi
szakember vezetése által.

Bizottságok
által javasolt
támogatás
(Ft)

100 000

2.

3.

Mályvavirág Alapítvány
Debreceni Mályvavirág Pont

A Mályvavirág Alapítvány a méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért dolgozik, országos
szervezetként. Magyarországon öt Mályvavirág Ponttal működik. A Pontok feladata a helyi közösség
A Mályvavirág Alapítvány célkitűzése, hogy támogatást nyújtson
összefogása méhnyakrák témában, a helyi prevenció erősítése és az érintettek összefogása. A Debrecen
méhnyakrákos nőknek, segítse őket a gyógyulásukban valamint az, hogy a
városban Fejes Veronika által működtetett Debreceni Mályvavirág Pont nagyon aktív és elkötelezett.
megelőzés fontosságát hirdesse. Legfontosabb prevenciós céljuk, hogy
2016 januárjában megszervezték az Európia Méhnyakrák Megelőzési Hét Debrecen városi programját,
minden magyar nőben tudatosítsák a méhnyakrák megelőzés fontosságát, és
melyben a Klinika és a Kenézy Gyula Kórház vett részt. A Nagyerdei Stadion teljes vállszélességgel áll
áttörést érjenek el a szűrési hajlandóság, illetve az átoltottság növelésében,
azóta is a méhnyakrák megelőzés mellé, a LOKI focicsapat elkötelezett a prevencióban. A Debreceni
ezen keresztül pedig elérjék, hogy egyetlen nő se legyen az áldozata a
Mályvavirág Pont, rendszeres Klubtalálkozókat szervez, felvilágosító-játékos előadásokkal kíván eljutni
méhnyakráknak Magyarországon.
a városban működő iskolákba, a kórházakban információs anyagokat kitenni és rákapcsolódni az
alapítvány programjaira egyaránt.

190 000

Tulipános Kézműves
Alapítvány

A Tulipános Kézműves Alapítvány szeretne elkészíteni egy térbeli alkotást,
egy kékfestő anyagból készült meseházikót, amely többféle kézműves
tevékenységet is átölel és egy csodálatos közös munka gyümölcse. Az
alapítvány tervében szerepel ezen alkotás Debrecenben történő kiállítása,
Az alapítvány célja azon tevékenységek támogatása és megvalósítása, melyek az embereket, illetve az
majd a mű további hazai és külföldi bemutatása, ezzel is Debrecen
egyént magát egészségügyi és fizikai szinten, mentálisan, illetve képességek, kompetenciák
hírnevének öregbítése. A ma még épülő, új Néprajzi Múzeum külön kiállító szempontjából fejleszti, az életminőséget és a társadalmi szerepvállalást jobbá teszi.
teremben mutatja be a hazai foltvarrás remekeit, különösen a magyar
kékfestő anyagból készült alkotásokat, ahol szintén bemutatásra kerülne ezen
alkotás megvalósulása esetén.

0

4. Sportfeladatok

Sz.

Pályázó neve

Pályázat témája

Az Oxigén Kupa Erdei Futóverseny rendezvényeinek lebonyolítása.

Rövid bemutatkozás

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

1.

Friss Oxigén Alapítvány

2.

Sportnap szervezése, amelyen látók és látássérültek egyaránt egyenlő
Az alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja a működési területén élő vakok és gyengénlátók
eséllyel részt tudnak venni. Olyan sportolási lehetőségeket mutatnak be a
Látásnélküli Világ Alapítvány
esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásuk és oktatásuk előmozdítása, művelődésének és
résztvevőknek, melyeket látássérültként önállóan, vagy látó segítséggel,
rehabilitációjának támogatása.
közösen is tudnak végezni.

Bizottságok
által javasolt
támogatás
(Ft)

200 000

0

3.

Pályázatuk keretében megrendezik az VI. Nemzetközi Stressz-oldó és
Alapítványuk célja azon tevékenységek támogatása és megvalósítása, melyek az embereket, illetve az
Egészségmegőrző Chikung Szemináriumot Xi Xiaofeng kínai mesterrel.
Önfejlesztő Műhely Alapítvány
egyént magát egészségügyi és fizikai szinten, mentálisan, illetve képességek, kompetenciák
Pályázatukban a szeminárium megvalósításához szükséges eszközökhöz,
szempontjából fejleszti, az életminőséget és a társadalmi szerepvállalást jobbá teszi.
valamint terembérletre és tolmácsolásra, irodaszerekre kérnek támogatást.

130 000

4.

Az alapítvány célul tűzi ki a hátrányos helyzetű tehetséggondozást, különösképpen a
sporttevékenységgel összefüggésben felmerült felszerelési, versenyeztetési költségek biztosítását, illetve
a kerekesszékes vívók sportolási lehetőségének biztosítását, előmozdítva így ezen személyek
A Debrecen Vívásáért Alapítvány szenzomotoros rekreációs tréningjének
Debrecen Vívásáért Alapítvány
társadalomba való minél eredményesebb beilleszkedését. A debreceni vívósport és vívóélet
támogatása.
színvonalának emelése érdekében vívóversenyek rendezése és támogatása, továbbá edzőtáborok
szervezése közösség formáló jelleggel is a tevékenységi körükbe tartozik. Támogatják
mozgáskorlátozott, sérült gyerekek megismertetését a vívással, illetve versenyeztetésüket is vállalják.
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