3. sz. melléklet
CIVIL ALAP 2016 3. Civil együttműködések támogatása, amely a szervezetek közötti kooperatív – egyeztető – együttműködő tevékenységekre irányulnak (fórumok, találkozók, képzések, kerekasztal tárgyalások
szervezése, rendszeresen megjelenő közösségi, információs kiadvány megjelentetése).
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Pályázó
neve

Pályázat témája

Megvalósítá Teljes
s időpontja költség

Rövid bemutatkozás

Szervátültetéssel, agyhalállal, és
szervdonációval kapcsolatos társadalmi
Alapítvány
ismeretek terjesztése, 4.1.2.
A Keletszervátültetéssel, agyhalállal, és
GERUNDIUM transzplantációs és
Magyarorsz
szervdonációval kapcsolatos szakmai
2016.05.15. 400000
állampolgári ismeretek - iskolai
ági
fejlődés elősegítése, 4.1.3. egyéb, a
2016.12.15.
kortársoktató ismeretterjesztő program
Transzplant
szervátültetett betegek ellátását és ez ellátást
ációért
végző szakemberek szakmai körülményeit
javító tevékenységek, beszerzések
támogatása.
A Csapókerti Baráti Kör Egyesület célja: a
Csapókert városrész közösségi,
közművelődési életének szervezése, a
városrészben működő civil
kezdeményezések támogatása, az itt
működő non-profit szervezetek tömörítése,
érdekképviseletük. Együttműködünk a
DMK Csapókerti Közösségi Házával,
javaslatokat teszünk az intézmény
Csapókerti
V. Csapókerti Civil Expó megrendezése 2016. stratégiájának, szakmai tevékenységének
2016.09.01. Baráti Kör
401500
november 5-én
kialakítására. A teljes lakosság számára
2016.12.15.
Egyesület
(gyermekek és felnőttek) lehetőséget
kínálunk képességeik tudatosítására,
személyiségük kibontakoztatására és
önszervező módon felkészítjük az
embereket arra, hogy cselekvő
állampolgárok, egy élő közösség felelős
tagjai lehessenek, akikben erős a
szolidaritás érzete. Hazai és nemzetközi
kapcsolatokat működtetünk.
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Csodakutya
Állatassziszt
ált Terápiás
Közhasznú
Alapítvány

Debreceni
ILCO
Egyesület

A Civil Alap pályázat támogatásával tréning
szervezésével, lebonyolításával segítjük a
régióban kutyaterápiát alkalmazó
pedagógusok és szakemberek továbbképzését
az alábbiak szerint.
CSODAKUTYA ALAPÍTVÁNY
KUTYATERÁPIÁT ALKALMAZÓK
TRÉNINGJE
Az elmúlt évek tapasztalatait egybegyűjtve,
egy tudásfrissítő, elméleti és gyakorlati
ismereteket nyújtó képzési anyagot állítottunk
össze, amely a régi és újonnan bekapcsolódó
csoportvezetőknek, pedagógusoknak és
felvezetőknek egyaránt hasznos elméleti és
gyakorlati információkat biztosít a
kutyaterápia helyes alkalmazásáról.
A vastag és végbélrák elleni küzdelem
hatékonyságáért 5 magyarországi (Debrecen,
Dorog, Dél-pest, Kecskemét, Nyíregyháza) és
4 határ menti (Érsekújvár,
Szatmárnémeti,Koltó és Beregszász) ILCO
szervezet fogott össze. Közösen tartunk
konferenciákat, sétákat, találkozókat,
rehabilitációs napokat. Ezeken az
összejöveteleken szorgalmazzuk az államilag
bevezetett vastag és végbél szűrést,
felvilágosító tevékenységet folytatunk a civil
lakosság felé.

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 2016.08.01. 188000
a kutya ráhangolódik az emberre, figyel,
2016.11.30.
vigasztal, támaszt nyújt, oldja a
kommunikációs szakadékot,...ezért a
terápián részt vevő gyermekek a kutya
segítségével hatékonyabban fejleszthetők,
sokkal szívesebben vesznek részt a
foglalkozásokon.

94000

Célunk: A megyében és Debrecenben élő
sztómaviselők érdekvédelme, összefogása
és segítése. Utógondozásuk megszervezése,
egészségvédelmi továbbképzése,
2016.04.30. 1185000 300000
rehabilitációjuk elősegítése. Beteglátogatás, 2016.12.15.
szükség esetén ügyintézés. Szociális- és jogi
ügyekben tanácsadás, a fontosabb
jogszabályok ismertetése.
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Debreceni
Mathiász
János
Központi
Kertbarát
Klub

2016 évben a Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetségének 3 napos
továbbképzésén való részvétel 2 fővel.
Pomázra tapasztalatszerző látogatás a a
Porpáczi Aladár kertbarátkörhöz 2016.
június .17-18-án.
2016. szeptember 7-8-9-én Kertészeti kiállítás
a Debreceni Művelődési Központ Újkerti
Közösségi Házban.
2016. szeptember 29-30. megyében működő
11 kertbarát kör vezetőinek szakmai
továbbképzése és Debrecen nevezetességeinek
bemutatása.
2016. októberében az Idősek hónapjában
egészségügyi előadás tartása kardiológus
meghívásával az érdeklődők számára.
2016. októberében óvodások és kis iskolások
részére szüreti must kóstolás szervezése.
2016. november 18-án a Mathiász Kertbarát
Klub megalakulásának 49-ik évfordulójának
meünneplése.2016-ban szeretnénk a
számítógépünket kicserélni mivel mát 12
éves .

Debreceni
Polgárőr
Társ szervezetek kapcsolattartása, felkészítő
Egyesület a
oktatások szervezése
Cívis
Városért

A Debreceni Mathiász János Központi
Kertbarát Klub 1968 február 12-én alakult
az országban szinte elsők közt. A szervezet
célja a nyugdíjas időskorú emberek
összefogása és tartalmas programok
2016.04.01. 1212000 606000
szervezésével kellemes és hasznos időtöltés 2016.12.11.
biztosítása természet védelemmel
egybekötve. Szervezetünk politikai
pártoktól független civilszervezetként
működik.

PETő
JÓZSEF

4032
Debrecen
+36 20/543Jerikó u. 17- 5445
19.

?Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis
Városért? 2010. november 26 óta aktívan
részt vesz Debrecen városában a
rendőrséggel, önkormányzattal, közterület
felügyelettel, valamint az ökumenikus
segélyszervezet debreceni családsegítő
központjával, illetve a DKV Zrt.-vel szoros
együttműködésben a város közrendjének,
közbiztonságának fenntartásában, a
lakosság szubjektív biztonságérzetének
fokozásában. A fenti szervekkel
2016.06.01. 800000
együttműködve folyamatosan járőrözünk a 2016.10.31.
város különböző területein, bűnmegelőzési
szempontból is kézzel fogható komoly
eredményeink vannak. Létszámunk 210 fő +
50 fő SZEM tag, de folyamatosan
csatlakoznak hozzánk polgárőr csoportok
(Macsi, Felső-Józsai, Ondódi). Részvettünk
az Önkormányzat és a Munkanélküli
Központ Közmunka Programban is,
melyben a munkanélküli polgárőreinket
támogattuk.

JUHÁSZ
TIBOR

4225
Debrecen
Tokaji út
19/a
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Szövetségünkhöz 80 tagszervezet tartozik
Hajdú-Bihar megyéből és Debrecenből.
Szervezetünk fő tevékenysége a
nyugdíjasok érdekképviselete, valamint
kulturális, sport, szabadidős programok,
ismeretterjesztő előadások, ünnepi
megemlékezések szervezése,
hagyományaink ápolása, őrzése és tovább
016. október 16.-án XIX. alkalommal
adása, fogyasztóvédelmi és jogi tanácsadás.
rendezzük meg a Kárpát-medencei Nyugdíjas
Megemlékezünk és koszorúzunk nemzeti
Találkozót, melynek a Hotel Lyceum
Hajdú-Bihar
ünnepeinken, megemlékezünk hazánk és
biztosítja a helyet és melyre 500-600
Megye és
városunk híres szülötteinek évfordulóiról.
résztvevőre számítunk határon túlról
Debrecen
Részt veszünk a hozzánk tartozó, valamint a
(Nagyvárad, Nagyszalonta, Révkomárom) és
2016.04.01. határon túli nyugdíjas szervezetek
750000
Nyugdíjas
más megyéből (Szolnok, Békés, Szabolcs Sz.
2016.12.10.
Szervezetein
rendezvényein, segítünk annak
B. stb). Itt köszöntjük az 50-60-65 éves
ek
szervezésében és rendezésében.
házassági évfordulójukat ünneplő
Szövetsége
Fesztiválokat szervezünk, úgy mint kórus-,
házaspárokat, valamint kitüntetéseket adunk át
magyar nóta és népdal, vers és prózamondó,
a klubok által felterjesztett szponzoroknak,
tánc, színjátszó, katonadalok stb.
segítőknek.
fesztiválok. Sport és egészségnapokat
szervezünk, minden évben két alkalommal
klubvezetők és vezetőségi tagok részére 3
napos csapatépítő továbbképzést
szervezünk.
Már évek óta az Aranybika Bartók terme ad
helyet a "Kárpát-medencei nyugdíjas
találkozónak".

Józsa
Működési támogatás a JÓZSA
Fejlődéséért
újság/Józsanet.hu weboldal kiadásához.
Alapítvány

375000

A Józsa Fejlődéséért Alapítvány Debrecen
város Józsa városrészén működő civil
szervezet, mely 1999-es alapítása óta
közhasznú jogállású. Az alapítvány adja a ki
a Józsa című havilapot, az évente megjelenő 2016.01.01. 4000000 2000000
Józsai Szaknévsort, a jozsanet.hu weboldalt 2016.12.31.
ill. működteti a Nyitott Tanulási Központot
(NYITOK) a Józsai Közösségi Központban,
a Józsaparkban. Alapítványunk jogosult az
SZJA 1%-ra, adószámunk: 18557325-1-09.
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Molnár
Ferencné

4026
Debrecen
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Jelen támogatási kérelem a Pedagógusok
Karácsony
arcképcsarnoka XV. kötete előkészítésének,
Sándor
illetve nyomdai munkálatai költségeinek
Pedagógiai
fedezésére irányul, valamint a megjelenés
Egyesület
/okt. 10./ költségeinek fedezésére.

Az egyesület 20 éve alakult, a Karácsony
Sándor nevet 1998-ban vette fel. Célunk:
Karácsony Sándor pedagógiai
hagyományainak ápolása, népszerűsítése és
életükben kiemelkedő munkát végző, de
már elhunyt pedagógusok életrajzának
megíratása és gyűjteményes kötet
formájában való közreadása. A kötetsorozat
címe: Pedagógusok arcképcsarnoka.Ezzel
az emlék állításon kívül szeretnénk
követendő példát állítani a ma
tevékenykedő pedagógusok számára.
Jelszavunk: „az emlékezet értéket ment”.
Eddig 14 kötetben több, mint 1650
pedagógus életrajzát írattuk meg és adtuk ki.
Jelenleg a XV. köteten dolgozunk. Az
2016.03.01.1425000 50000
egyesületnek 184 tagja van. A kötet
2016.11.30.
előkészítésében rész vevő elnökség és
szerkesztőség tagjai díjazás nélkül
végzik értékmentő munkájukat.
2015-ben a kötetsorozat bekerült a HajdúBihar Megyei Értéktárba.
A kiadványunk egyedül álló az országban, a
kötetekhez kapcsolatokat építünk ki az
ország különböző helységeiben lévő
iskolákkal és a határon túli területek magyar
tannyelvű iskoláival. Az alapítás óta a
legtöbb életrajz debreceni pedagógusokról
jelent meg.
Egyesületünk a tagdíjakból, pályázatokból
és önkormányzati, illetve magánszemélyek
adományiból tartja fenn magát.

Oldal 5

Fülöp
Mihály

4024
Debrecen,
Rákóczi u.
63.

52/319-706,
30/ 9980785

?Pont a szektorok Között!?c. projekt célja,
hogy Debrecen különböző területeiről, mint
például: civil, vállalkozói, munkáltatói,
szociális, egyházi és állami szektor szereplői
kötetlen hangulatú találkozók, konferencia
keretein belül egymást jobban megismerjék.
Ezek a találkozások teret adhatnak a
különböző szektoroknak, hogy ismertessék,
valamint megosszák projektjeiket, vagy
projekt ötleteiket egymással, így kialakítva
egy együtt gondolkodó társaságot. A projektek
mellett szerepet kaphatnak a különböző
események ismertetése vagy tervezése, azok
időpontjai, amelyben szintén hasznosítható a
közös gondolkodás ereje.
A projekt megvalósítását 2016.08.012016.12.15 közötti időszakra tervezzük, mely
során 4 főbb részre bontható a projekt. A
projektidőszakban három témában kívánunk
találkozókat megszervezni és megvalósítani,
melyek eredményeit, tapasztalatait egy
összegző konferencián szeretnénk bemutatni.
A három tematikus találkozó: Civil Teaház,
IKSZ Kávézó (IKSZ: Iskolai Közösségi
Szolgálat), valamint HR ? CSR Kávézó, míg
az összegző rész egy konferenciát foglal
magába. A legfontosabb célunk ezekkel az
eseményekkel, hogy tudjunk egymásról,
tudjunk együtt gondolkodni élve a rendkívüli
lehetőségekkel, melyeket Debrecen szolgáltat.

Egyesületünk célcsoportja a 10 és 30 év
közötti korosztály. Olyanok, akik tenni
akarnak közösségükért, saját maguk által. 2016.08.01. 300000
Mi teret és lehetőséget biztosítunk
2016.12.15.
számukra, hogy szerves részévé váljanak a
társadalomnak.

AGORA Közösségi kiadvány
megjelentetésével a Civil szervezetek közötti
együttműködés fokozása, a civil szervezetek
által nyújtott szolgáltatások ismertebbé tétele,
Lépéselőny Debrecen közszolgáltatásait kiegészítő
11. Közhasznú nonprofit közösségi kiadvány segítségével.
Egyesület Nyílt napok és fórumok szervezésével célunk,
hogy a Debreceni civil szervezetek,
intézmények jobban megismerhessék egymás
tevékenységét, és megosszák tapasztalataikat,
együttműködjenek.

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület főként
a munkanélküliek és a teljes értékű,
valamint a megváltozott munkaképességű
álláskeresők re-integrációjával foglalkozó
civil szervezet, amely a társadalmi
2016.07.01. 700000
felelősségvállalás és esélyegyenlőség
2016.12.15.
jegyében elkötelezett híve a személyek
munkaerőpiacról való kiszorulása
megakadályozásának.
www.lepeselony.com

KÖZ-Pont
10. Ifjúsági
Egyesület
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Szertelen
12.
Egyesület

A CSR kerekasztal témája a helyi cégek és
civil szervezetek együttműködésének
elősegítése, a cél hosszú távon a Debrecent
segítő programok organizálása.

Szervezetünk 2004-ben alakult, jogállása
közhasznú egyesület.
Tevékenységeink:
-drogmegelőzés és egészségmegőrzés
-szociális, adományozási programok
-oktatási programok
-kulturális, zenei rendezvények

Összesen

2016.08.01. 300000
2016.12.15.

150000

10236500 4775000
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