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Pályázat témája

Rövid bemutatkozás
Kulturális Alap

1.

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
Debrecen és Magyarország kultúrájának, hagyományának
Hajdú Táncegyüttesért
vállalt tevékenységét, amelyre e rangos elismerés erkölcsileg kötelezi. Szakmai
nemzetközi szinten történő reprezentálása, képviselete, egy
Közhasznú Alapítvány
kisugárzó ereje révén, Hajdú-Bihar megye, Debrecen és a hazai néptánc
törökországi CIOFF nemzetközi versenyen.
mozgalom egyik fellegvára.
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes fenntartója, működtetője a Hajdú
Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány.

2.

Sol Oriens az Amatőr
A Sol Oriens Kórus 1990-ben alakult Debrecenben olyan önálló együttesként,
A Sol Oriens kórus 2019. évi működése, szakmai feladatai és
Kórusmozgalomért
melynek hátterében semmilyen intézmény nem állt. Az alapítvány a Sol Oriens
célkitűzései
Alapítvány
Kórus tevékenységének elősegítésére jött létre.

3.

A Dorkász Szolgálat 15 településen több, mint 40 gyülekezettel és
intézménnyel együttműködve valósítja meg fejlesztő programjait
határon innen és túl magyarországi támogatók segítségével. Kiemelt
célcsoportjai közé tartoznak a rászoruló családok, hátrányos helyzetű
gyermekek és a nehéz körülmények között élő idősek. A Dorkász
táborokat úgy terveztük, hogy a nyári időszakban a hátrányos
A hollandiai Dorcas-t 1983-ban hozta létre Dirk Jan Groot keresztény ember,
helyzetű családok gyermekeit fogadják, akiknek nincs lehetősége
aki a Máté Evangéliuma 25. része alapján elhívást kapott a szegények és
nyaralásra, utazásra. Ezek a táborok egy hétig változatos
rászorulók elérésére. A családi házukban elinduló szervezet az évtizedek során
programokat biztosítanak számukra, beleértve a sportot, a játékokat
egy nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, 20 országban található irodája, több
és a kézművességet. Minden Dorkász tábor szeretné kommunikálni
száz projektet valósítanak meg Afrikában, Közel-Keleten és Kelet-Európában.
Dorkász
Szolgálat Isten szeretetét a gyerekek felé, így a keresztény környezet, a tanítás
1991-ben alapították meg a magyarországi szervezetet, melynek telephelye a
Közhasznú Alapítvány és a lelkiség kulcsfontosságú és középpontban áll a táborok életében.
Debrecen mellett található Erdőspuszta. A Dorkász Pihenőközpont 5,5 hektáron
A Dorkász táborok barátságos és szórakoztató környezetet
biztosít lehetőséget a sportolásra, táborozásra és konferenciák szervezésére. A
biztosítanak a gyermekek számára, szeretnénk elfeledtetni az otthoni
magyar Dorkász kuratóriuma felekezetközi egyházi és laikus vezetőkből áll,
gondokat, távol a napi küzdelmektől, amikkel szembe kell nézniük.
2016.01.01-től önálló közhasznú alapítványként működik, a holland
Az ő részükre terveztünk be az idei évben 3 tábort. Saját erőként az
testvérekkel a mai napig jó kapcsolatot ápol.
Alapítvány tulajdonában lévő Dorkász Pihenőközpontot tudjuk
biztosítani Erdőspusztán, amely 5,5 hektáron nyújt lehetőséget a
sportolásra, táborozásra és konferenciák szervezésére. Mindhárom
táborunk művészeti vezetője Ineke Ruiter művészterapeuta,
szakember, aki Hollandiából érkezik és évek óta részt vesz az
alapítványi táborok vezetésében.

4.

A "HARMÓNIA" Alapítvány a Debreceni Majorette Együttes
munkájának támogatását, és az ehhez kapcsolódó rendezvények
szervezését tűzte célul, elsődleges feladatai között szerepel a
kulturális tevékenység, illetve a társadalmi szerepvállalás keretén
belül a helyi közösségépítés és értékmegőrzés. A közösségépítés
kiteljesedése a szakmai megmérettetés csúcsán, az együttes
minősítésén mérhető le igazán, a fegyelem, figyelem, összetartás,
csapatszellem, egymásra figyelés tekintetében is.
2019. április 14-én, vasárnap délután 16.00 órakor, ötödik Az 1991-ben alakult Harmónia Alapítvány célja a fúvószene és a mazsorett
alkalommal minősül a Debreceni Majorette Együttes felnőtt megismertetése, megszerettetése, minél szélesebb körben való elterjesztése. A
Harmónia Alapítvány csoportja.
szervezet feladata a Debreceni Majorette Együttes magas színvonalon történő
A Minősítő Gála az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban kerül működtetése, rendezvények, országos fesztiválok, továbbképzések szervezése,
megrendezésre. A minősítés a Magyar Fúvószenei és Mazsorett illetve az utánpótlás nevelése.
Szövetség szabályai szerint történik, országos zsűri értékelésével. A
látványos programban fellép az Együttes apraja és nagyja, sőt a
mazsorettes Anyukák senior csoportját is köszönthetjük. A
bemutatott koreográfiák hűen tükrözik az oktatók alkotó fantáziáját,
kreativitását. A mazsorett csoportok vezetői: Jónásné Bacsó Mónika
és Kissné Szabó Beatrix Nívódíjas mazsorett oktatók. Az Együttes
művészeti vezetője: Dr. Tóthné Rozsályi Judit Nívódíjas
táncpedagógus és mazsorett oktató.

5.

A "HARMÓNIA" Alapítvány a Debreceni Majorette Együttes
munkájának támogatását, és az ehhez kapcsolódó rendezvények
szervezését tűzte célul, elsődleges feladatai között szerepel a
kulturális tevékenység, illetve a társadalmi szerepvállalás keretén
belül a helyi közösségépítés és értékmegőrzés.
Tartás, kitartás, összetartás ez a három T, mely visszaköszön az
Együttes ÉVZÁRÓ GÁLA műsorában, csakúgy, mint a fegyelem,
figyelem, csapatszellem, egymásra figyelés is.
A Debreceni Majorette Együttes ÉVZÁRÓ GÁLA műsora 2019.
Harmónia Alapítvány június 16-án, vasárnap délután 16.00 órakor kerül megrendezésre az
Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban.
A show programban fellép az Együttes apraja és nagyja, sőt a
mazsorettes Anyukák senior csoportja is bemutatkozik.
A látványos koreográfiák hűen tükrözik az oktatók alkotó fantáziáját,
kreativitását.
A mazsorett csoportok vezetői: Jónásné Bacsó Mónika és Kissné
Szabó Beatrix Nívódíjas mazsorett oktatók.
Az Együttes művészeti vezetője: Dr. Tóthné Rozsályi Judit Nívódíjas
táncpedagógus és mazsorett oktató.

Az 1991-ben alakult Harmónia Alapítvány célja a fúvószene és a mazsorett
megismertetése, megszerettetése, minél szélesebb körben való elterjesztése.
A szervezet feladata a Debreceni Majorette Együttes magas színvonalon történő
működtetése, rendezvények, országos fesztiválok, továbbképzések szervezése,
illetve az utánpótlás nevelése.

6.

7.

Hungaricum
Művészeti Közhaszn XV. Főnix AMI gála szervezése, lebonyolítása
Alapítvány

Matúra és
Alapítvány

1939 óta védett a Debreceni Nagyerdő, mely hazánk első
természetvédelmi területe is egyben. Pályázati programjaink nagy
részét ezen évfordulóhoz kapcsolódóan kívánjuk megvalósítani. A
Méliusz Juhász Péter Könyvtárakban bemutatandó "Botanika
története" című kiállításunkkal nem csak a növényvilág szépségeire
hívjuk fel a figyelmet, hanem természeti kincseinkre, védelmükre is.
A nagyerdei természetismereti szakvezetéses sétáinkon eddig is
nagyon sok érdeklődő volt jelen, közösséget hoztunk létre és tartunk
fent, melynek száma folyamatosan bővül. A Természettár Facebook
közösségi oldala naprakész, tagjaink száma több mint 71000 (!). Az
itt meghirdetett programjaink sikeresek, a programokról készült
Natúra
beszámolók a www.termeszettar.hu oldalunkon is elérhetők.
Továbbiakban is fontosnak tartjuk, hogy a természetet megvédeni
csak úgy tudjuk, ha megismerjük.
A vándorló roll-up kiállításunkat a debreceni általános iskolákban
mutatjuk be, "Fedezd fel az élővilágot!" címmel. Ezzel nem csak
érdekes látnivalót nyújtunk a tanulók számára, hanem segítjük a
környezetismereti és biológiai tananyagok elsajátítását és tanítását is.
A Természettár gyűjteményi kiállításában idén a rovarok világát,
mint "nemszeretem" állatokat kívánjuk bemutatni, szakelőadók
közreműködésével. A Természettár Családi napjai már
hagyománynak számítanak, mikor egyszerre több generáció alkot
kézműves foglalkozásainkon.

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.

Az Alapítvány 2000-ben alakult és iskolarendszeren kívüli oktatással
foglalkozik.
2014-ben
megnyitottuk
a
Természettárat,
mint
természettudományos interaktív kiállítást, mely városunkban mindenképp
hiánypótló. Fő tevékenységünk a természet- és környezetvédelem
népszerűsítése. Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, a környezetbarát
emberi megoldásokra, az ember és környezet harmonikus összhangjára és a
környezeti nevelésre, oktatásra.

8.

A "TULIPÁNOS" Kézműves Alapítvány 2005 óta végzi
tevékenységét. Célja a népi, nemzeti hagyományok megőrzése,
ápolása, terjesztése. Ennek érdekében olyan személyek, csoportok
felkutatását végzi, akik ezen népi, nemzeti hagyományoknak, a ?régi
világ hangulatát megőrizve?azokat átmenti a mai világba, és a jelen
ember számára elérhetővé, hozzáférhetővé teszi azt.
Jelen pályázat keretén belül több tevékenységet kívánunk
megvalósítani, mint:
1. Debreceni főkötő és applikált derékdísz (fűző) készítése
Tulipános Kézműves
2. Textilbaba-rongybaba - népies ihletésű ruhácskában
Alapítvány
3. "Debrecenbe kéne menni, pulykakakast kéne venni" című
foglalkozás
4. Őszi séta a mesekertbe, a kert, mint esztétikai élmény
5. Őszi munkálatok a mesekertben
6. Virágjelző táblácskák készítése tűzzománc technikával
A felsorolt tevékenységeket a debreceni lakosok bevonásával
kívánjuk megvalósítani, hiszen egy-egy kreatív foglalkozásnak
hatalmas sikerre van a résztvevők körében. A foglalkozásokon bárki
részt vehet, a kisgyermektől egészen az idősebb korosztályig.

Az alapítvány a népi, nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása, terjesztése
érdekében olyan személyek, csoportok felkutatását végzi, aki/akik ezen népi,
nemzeti hagyományoknak, a "régi világ hangulatát megőrizve" azokat átmenti a
mai világba, és a jelen ember számára elérhetővé, hozzáférhetővé teszi azt.
Publicisztikai tevékenységein keresztül közvetíti a foltvarrás technikáját. ápolja
a népi, nemzeti hagyományokat, a kulturális örökséget. tevékenységével
hozzájárul és utat mutat a szabadidő kreatív eltöltéséhez. Megmutatja az utat a
foltvarráshoz szükséges textilanyagok újrahasznosításának lehetőségéhez, ezzel
segítve a környezetvédelmi nevelést, valamint anyagok újrahasznosításának
előnyeit. Az alapítvány kiállításokon, rendezvényeken, konferenciákon a kész
termékeit bemutatja, meghatározott célra, időre szükség esetén bérbe adja,
ingyenes bemutatókat szervez.

9.

Az Új Egészség Alapítvány programjaival immár 6.éve kapcsolódik
a város által szervezett programokhoz, így a Virágkarneválhoz is. A
mozgásszervi panaszokkal küzdő betegek egészségének javításához
járulunk hozzá. Ezen emberek számára életmódváltáshoz tanácsadást
biztosítunk és igyekszünk minél nagyobb mértékben a rekreációt
Egészség
biztosító
tevékenységeket
szervezni,
támogatni.
Minden
eseményünk az alapítvány cél szerinti vállalt feladatához szorosan
kapcsolódik. Az elmúlt években rendezvényeinken több mint 100120 fő vett részt, az idei rendezvényekre az előzetes jelentkezések
alapján Budapestről, Szegedről, Nyíregyházáról, Ausztriából és
természetesen Debrecenből is várunk résztvevőket.

A szervezetünk 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, melyre kifejlesztett módszert
kezdünk hirdetni. Legfontosabb hangsúlyt a táncterápiában találtuk 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
termünkben.
A célcsoport elsősorban a Debrecen és környékén élő felnőtt lakosság.

Új
Alapítvány

"Szép szóval, nyílt szívvel"

10.

Vörösmarty
Általános
Alapítvány

A Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI 14 éve
indította útjára tehetségsegítő, tehetségtámogató versenysorozatát,
amellyel Debrecen és Hajdú-Bihar megye művészeti iskoláiban és
általános iskoláiban tanuló gyermekek számára teremt találkozási és
megmérettetési lehetőséget. Az eltelt években több száz gyermek
mutathatta meg előadói képességét rendezvényeinken. Az
örvendetesen növekvő számú fesztiválok és versenyek között az
Mihály általunk szervezett versenyek színvonalukkal elismerést vívtak ki, Az alapítvány célkitűzése a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
Iskoláért évről évre nagyobb érdeklődés mutatkozik Mese- és Prózamondó Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak nevelési és oktatási feltételeinek javítása,
Fesztiválunk,
Versfesztiválunk
iránt.
Rendezvényeink a gyermekek tanórán kívüli kulturális és sportolási tevékenységének ösztönzése.
lebonyolításában partnerünk a Méliusz Könyvtár. Célunk, hogy a
versenyre való felkészülés során a gyermekek minél több irodalmi
alkotással ismerkedjenek meg, azok üzenetét hitelesen és élmény
szerűen adják át. Fejlődjenek a művészi beszéd, előadás, a
nonverbális technikák alkalmazása terén. A felkészülést követően
legyen módjuk kipróbálni önmagukat nyilvános megmérettetésen
szakértő zsűri előtt. Ismerjék meg Szabó Magda minél több művét.
Erősödjön kötődésük szülőföldünkhöz, kultúránkhoz, ápolják
anyanyelvünket.
Civil Alap

1.

A magyarországi szervezet, melynek új neve Dorkász Szolgálat, 15
A hollandiai Dorcas-t 1983-ban hozta létre Dirk Jan Groot keresztény ember,
településen több, mint 40 gyülekezettel és intézménnyel
aki a Máté Evangéliuma 25. része alapján elhívást kapott a szegények és
együttműködve valósítja meg fejlesztő programjait határon innen és
rászorulók elérésére. A családi házukban elinduló szervezet az évtizedek során
túl magyarországi támogatók segítségével. Kiemelt célcsoportjai
egy nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, 20 országban található irodája, több
közé tartoznak a rászoruló családok, hátrányos helyzetű gyermekek
száz projektet valósítanak meg Afrikában, Közel-Keleten és Kelet-Európában.
és a nehéz körülmények között élő idősek. Diakóniai programjain
Dorkász
Szolgálat
1991-ben alapították meg a magyarországi szervezetet, melynek telephelye a
keresztül évente átlagosan 24 tonna ruhát és 11 tonna élelmiszert
Közhasznú Alapítvány
Debrecen mellett található Erdőspusztán. A Dorkász Pihenőközpont 5,5
oszt ki mintegy 8000 kedvezményezett számára. Az Alapítvány
hektáron biztosít lehetőséget a sportolásra, táborozásra és konferenciák
költségvetésének maximum 20-25%-át tehetik ki a kiadások, 80-75%szervezésére.
ot fordít adományozásra, karitatív célokra. Ezt az elvet szem előtt
A magyar Dorkász kuratóriuma felekezetközi egyházi és laikus vezetőkből áll,
tartva, igyekszik a szervezet minden pályázati lehetőséget
2016.01.01-től önálló közhasznú alapítványként működik, a holland
megragadni, és a felmerülő működési költségekre külső forrást
testvérekkel a mai napig jó kapcsolatot ápol.
biztosítani.

2.

A Debrecen Önkormányzat Civil Alap pályázatának segítségével a
Kincsesláda Ház beindítását kívánják megvalósítani: lakók,
szakdolgozók
kiválasztását,
felkészítését,
komplex
szükségletfelmérés elvégzését.
A fogyatékkal élő jelentkezők
számára szociális önállóságot fejlesztő programokat szerveznek, pl.
főzési-, háztartási ismeretek, takarítás, házimunka, stb. tanítása.
Szüleik számára szülőklubot szerveznek, ahol a legfontosabb téma a
gyermekeik elengedése, felnőtt fogyatékkal élők társadalmi
Fény Felé Alapítvány
Fény Felé Alapítvány célja fogyatékkal élők életminőségének javítása
szerepvállalása.
Szakdolgozóik felkészítése a TL ház működtetésére
(elméleti és gyakorlati oktatás).
Lakók, szakdolgozók, szülők
számára közösen 15 fő számára 5 napos felkészítő tábort szerveznek.
A programok célja a lakóik és családjuk megismerése, képességeik
feltérképezése, intenzív fejlesztése úgy, hogy a Kincsesláda Ház
falainak növekedésével párhuzamosan felkészítsék potenciális
lakóikat az önállóbb életre és a munkavégzésre valamelyik
Kincsesláda műhelyükben

3.

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
Hungaricum
A Hungaricum Művészeti Közhasznú Alapítvány 2019. évi működési fenntartott művészeti iskola célja, hogy az iskolás korúak megismerjék és
Művészeti Közhaszn
támogatása
megtanulják a magyar néptáncok egyes típusait, fellépéseikkel , műsoraikkal
Alapítvány
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.

4.

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány Debrecen város Józsa városrészén működő
civil szervezet, mely 1999-es alapítása óta közhasznú jogállású. Az alapítvány
Józsa
Fejlődéséért A JÓZSA Magazin ingyenes havilap kiadása és annak online adja a ki a Józsa című havilapot, az évente megjelenő Józsai Szaknévsort, a
Alapítvány
felületének (www.jozsanet.hu) weboldal működtetése.
jozsanet.hu weboldalt, az időszaki megjelenésű Józsai Családi Magazint ill.
működteti a Nyitott Tanulási Központot (NYITOK) a Józsai Közösségi
Központban, a Józsaparkban.

5.

6.

Katolikus
Beteglátogató
Szolgálat Alapítvány

A Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány önkéntes
beteglátogatóinak egyik központi feladata a kórházakban tartózkodó
felnőtt betegek mentális támogatása.
Egyik célja, hogy minél többen megismerjék a tevékenységüket,
ezáltal pedig minél több önkéntes beteglátogató legyen jelen a
debreceni kórházakban, amelyre a pályázatban tervezett programok
lehetőséget nyújtanak. Sok a kórházakban tartózkodó beteg, így
szeretnének minél több önkéntest toborozni, bevonni a programokba
és hosszú távon motiválni őket. Önkéntesek tekintetében kiemelt
célcsoport a középiskolai és egyetemi hallgatók, a betegek
lelkigondozása mellett programjaikkal az ő figyelmüket is szeretnék
felhívni. A kórházban tartózkodó betegekkel folytatott segítő
beszélgetések mellett az alábbi programokat szeretnék megvalósítani
a pályázat keretein belül: 1. pünkösdi beteglátogatás 2.
jégkrémosztás a betegeknek 3. karácsony a Klinikán.

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 az Alapítvány fontosnak
tartja a lelkigondozással, illetve az önkéntes beteglátogatással kapcsolatos
kiadványok, reklámanyagok, továbbá a lelki egészségvédelem megőrzését,
helyreállítását szolgáló kiadványok, prospektusok előállítását, terjesztését.

Közlekedés
Biztonságáért
Alapítvány

A 2019-es évben számos rendezvény kerül megszervezésre. Többek
között a már 6. alkalommal megszervezett "Csillagtúra Motorozás",
az iskolai közlekedésre nevelés elősegítő vetélkedők, ahol értékes, a
közlekedésre nevelést segítő eszközöket sorsolnak ki. Különböző
technikai bemutatókat, lakótelepi napokat, motoros felvonulásokat
rendeznek országos és határmenti helyszíneken. Célja az intelligens
gyalogátkelőhelyek kialakítása, amihez azonban támogatásra van
szükségük. Költségeik során felmerülnek a motorok vizsgáztatási,
karbantartási, üzemeltetési költségei, valamint a felvonulások és
különböző motoros rendezvények során az üzemanyagköltség.
Összegezve megállapítható, hogy az alapítvány az eltelt időszakban
rugalmasan alkalmazkodott a változó társadalmi gazdasági, politikai
és közlekedési körülményekhez, megtalálta helyét a balesetmegelőzés területén, a sokszor kusza közlekedési helyzetekben. Az
együttműködésen alapuló közlekedési kultúra fejlesztésére
többirányú intézkedésekkel, rendezvényeivel és tanácsaival
elismertséget szerzett a szakterületen. Törekvésük arra irányul, hogy
a közlekedés-biztonsági helyzet javuljon, közlekedési kultúránk
igazodjon az európai elvárásokhoz.

Az Alapítvány 25 éve működik debreceni székhelyű közhasznú alapítványként,
melynek tisztségviselői ellenszolgáltatás nélkül, a támogatóik adományaiból, a
köz javára tevékenykednek. Fő célja a közlekedésbiztonság javítása,
gyermekeink felkészítése a biztonságos közlekedésre és a közlekedési kultúra
fejlesztése. A baleset-megelőzési tevékenységük mindig a közlekedésük során
hátrányos helyzetük miatt veszélyeztetett kategóriára irányul. Fokozott
figyelmet fordítanak a magán gépjárművezetők közlekedésének elősegítésére, a
motorkerékpározás biztonságát szolgáló intézkedések bevezetésére, a
motorkerékpárt vezetők szellemi és vezetéstechnikai felkészítésére.
A Közlekedés Biztonságáért Alapítvány 1993-ban a rendszerváltás után hozták
létre, a változó társadalmi rendszerünk közlekedési kultúrájának javítására.

7.
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9.

Látásnélküli
Alapítvány

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
az ellátása érdekében. A megyében közel 4000 fő súlyosan
látássérült személy él. Az ő érdekükben működtetik az Alapítványt.
Részükre szerveznek szakmai programokat, kirándulásokat,
Az Alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja,a működési területén élő
Világ kulturális foglalkozásokat. A vak és gyengénlátó személyeket a helyi
vakok és gyengénlátók esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és
egyesület közreműködésével tudja megszólítani.
oktatásának előmozdítása, művelődésének és rehabilitációjának támogatása.
A tevékenységgel hozzásegítjük 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.

A szervezet elsődleges tevékenységi területének a Kárpát-medencét tekinti, az
egyetemes magyar, nemzeti határokon átívelő felelősségvállalás jegyében. A
Szeretetszolgálat egy református hátterű, keresztény alapértékekre épülő
segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezet. Meggyőződése szerint
az emberi élet képviseli a világon a legnagyobb értéket. Humanitárius
Magyar
Református
eszközeivel fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül
Kulturális alapellátást, vagy társadalmi esélyegyenlőséget és
Szeretetszolgálat
segít.
felelősségvállalást erősítő tevékenységet végző civil szervezetek
Alapítvány
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt 2006-ban alapította a
működési támogatása.
Magyarországi Református Egyház Zsinata. Az Egyház gazdag, évszázados
diakóniai múlttal rendelkezik, ezekből az ősgyökerekből és egyháztagjaink
imádságos szeretetéből táplálkozik a Református Szeretetszolgálat. Az
Alapítvány székhelye Budapest, vidéki telephelyei működnek Debrecenben,
Vásárosnaményban és Ózdon.
A Nagysándor Telepen élő hátrányos helyzetű családok részére
egészségfejlesztő, prevenciós és identitáserősítő kulturális és
1998-ban alakult szervezet célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok
sportprogramok biztosítása. A projekt célja, hogy a Nagysándor
oktatása, tehetséggondozása, segítése. Roma érdekképviselet ellátása, segítése.
Roma
Telepen élő hátrányos helyzetű fiatalok (és ha lehetséges és sikerül
Diszkrimináció elleni küzdelem. Toleranciaerősítés, a békés társadalmi egymás
Tehetséggondozó
bevonni őket: felnőtt családtagok és egyedülálló felnőttek) részére
mellett élés elősegítése. A roma kultúra és hagyományok ápolása. A roma
Közhasznú Alapítvány rendszeres és vonzó fejlesztő, prevenciós, szabadidős foglalkozások
nemzetségi identitás kialakítása, megerősítése. A roma történelem oktatása. A
tartása, melyek növelik lokális identitásukat, csökkenti állandó
fiatalok lelki egészségvédelme.
frusztráltságukat, depriváltságukat, és természetesen hozzájárul
egészséges testi és lelki fejlődésükhöz.

10.

Új
Alapítvány

Az alapítvány tevékenysége a mai rohanó és stresszes világban a
felnőtt lakosság tekintetében egy meglévő űrt tölt ki, a pozitív
élményterápia segítségével.
Segítő tevékenységük az egészségmegőrzés és életmódváltás
területén a támogatás által tud magasabb szintre lépni, tudja a
szakmai háttér zavartalan működését biztosítani. A pénzügyi keret
növekedése révén önkénteseik sokkal intenzívebben tudják ellátni a
Egészség
vállalt feladataikat. A pályázati támogatás olyan anyagi terhet emel le
az alapítvány fiskális működéséről, hogy az átcsoportosított pénzügyi
eszközöket a fejlődés és a minél magasabb színvonalú megszakítás
nélküli minőségi egészségmegőrzésre lehet fordítani.
Ahogy minél több emberhez el tudnak jutni, annál 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 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, melyre kifejlesztett módszert
kezdtek 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.

Ifjúsági Alap

1.

A Család a Jövő
Alapja
Közhasznú
Alapítvány

Ifjúsági közösségfejlesztés az Újkertben.

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

2.

3.

Vörösmarty
Általános
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
Mihály
Az alapítvány célkitűzése a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és
komplex programmal kívánunk pályázni, mely megvalósulása esetén
Iskoláért
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak nevelési és oktatási feltételeinek javítása,
sikeresen hozzájárul vállalt céljaink megvalósításához. A projekt
a gyermekek tanórán kívüli kulturális és sportolási tevékenységének ösztönzése.
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
befolyásolja elkövetkező napjait az a valami, de hogy olyan történt
vele, ami miatt az a bizonyos "ezentúl másképpen" bekövetkezett, az
kétségtelen."/Szabó Magda/

ZÖLD-JÖVŐ
Vidékfejlesztési
Alapítvány

Környezettudatos kreatív kézműves kör kialakítása Debrecenben
A pályázat keretében egy heti rendszerességgel megtartott
környezettudatos kreatív kört hozunk létre. A rendszeres
összejöveteleken hulladékok kreatív újrafelhasználását ismerhetik
meg. Ezen kívül a nyári időszakban egy egy hetes napközis tábort
szervezünk részükre, ahol az egész napot rászánhatják a környezet
védelmére és kreatív időtöltésre.
Sportfeladatok

A ZÖLD-JÖVŐ Vidékfejlesztési Alapítvány 2015-ben jött létre azzal a céllal,
hogy oktatási tevékenységén keresztül hozzájáruljon a környezet és a lakosság
egészségének megőrzéséhez, az egészségtudatos magatartás fejlesztésén
keresztül pedig a fenntartható életmód népszerűsítéséhez.

1.

Debrecen
Alapítvány

2.

Látásnélküli
Alapítvány

Vívásáért

Világ

A Debrecen Vívásáért Alapítvány szenzomotoros rekreációs
tréningjének támogatása a 2019 évben.

Az alapítvány célul tűzte ki a hátrányos helyzetűek tehetséggondozását,
különösképpen a sporttevékenységgel összefüggésben felmerült felszerelési,
versenyeztetési költségek viselését, illetve a kerekes székes vívók sportolási
lehetőségének a biztosítását, előmozdítva így ezen személyek társadalomba
való minél eredményesebb beilleszkedését. A debreceni vívósport és vívóélet
színvonalának emelése érdekében vívóversenyek rendezése és támogatása,
továbbá edzőtáborok szervezése közösség formáló jelleggel.
Mozgáskorlátozott, sérült gyerekek megismertetése a vívással, illetve
versenyeztetése. Külföldi cserekapcsolatok kiépítése, fenntartása, működtetése.
Szakmai tapasztalatcserét elősegítő tanulmányi utak szervezése.

Sportnap szervezése, amelyen a látó és látássérült egyaránt, egyenlő
Az Alapítvány 1990-ben jött létre. Az alakulás célja a működési területén élő
eséllyel részt tud venni. Olyan sportolási lehetőségek biztosítása,
vakok és gyengénlátók esélyegyenlőségének elősegítése, foglalkoztatásának és
amelyeket látássérültként önállóan, vagy látó segítséggel, közösen is
oktatásának előmozdítása, művelődésének és rehabilitációjának támogatása.
tudnak végezni.

