1. Szabaidősport
Sz.

1.

2.

Pályázat témája

Rövid bemutatkozás

Megvalósítás
időpontja

Teljes költség

Igényelt
támogatás

A Mozgó Cívisért
Közhasznú Egyesület

Részt vehetnek egy egy-másfél
órás edzésen, és kipróbálhatják a
teniszt,
valamint
feltehetik
kérdéseiket. A bemutató edzéseket
szakavatott, több éve teniszt
okltató edzők tartanák. Az
edzések a következő helyszíneken
valósulnak meg: DEAC pályák,
Pallagi Teniszcentrum,
Oláh
Gábor utcai pályák, Ziccer
Teniszcentrum.

A Mozgó Cívisért Egyesület közhasznú
tevékenységének
kiemelt
célja
a
társadalomnak a sport fontosságára való
edukálása, a szervezetek és közösségek
egészségtudatosságának megerősítése a sport
és
szabadidős
mozgásformák
eszközrendszerén keresztül.

2017.08.01. 2017.12.10.

586 000

290 000

Aero Klub Debrecen

Az Aero Klub Debrecen 1998-ban alakult
azzal a céllal, hogy keretet biztosítson a térség
Vitorlázórepülést
versenyszinten
űző
pilótáinak és megismertesse ennek szépségét
az utánpótlással. 2007-ben a debreceni
repülőtér nemzetközi besorolása miatt a nem
hajtóműves repülőgépeknek új helyet kellett
Aero Klub Debrecen 2017-es évi találni, ami az egyesületnek Hajdúszoboszlón
támogatási kérelme.
sikerült is.
Az egyesület pilótái hazai és nemzetközi
versenyeken is eredményesen szerepelnek, így
a Magyar Vitorlázórepülő Kupában több mint
10 éve veszünk részt és mindig az
élmezőnyben végeztünk, megelőzve az igazán
nagy létszámmal és támogatással bíró
klubokat.

2017.04.01. 2017.12.31.

Pályázó neve

2 700 000

1 350 000

Aláíró személy

Elérhetőség

Telefonszám

Kollár László

4002
Debrecen
Bánát utca 3

Máté Sándor

4033
Debrecen
30/9103633
Szalóksámson
u. 18.

Javasolt
támogatás

Megítélt
támogatás

3.

4.

Ambiciózus Versenyző
Országjáró Nők
Sportegyesülete

Ambiciózus
Versenyző
Országjáró
Nők
Sportegyesületének pályázata (SP17) a Szabadidősport (kiemelkedő
szabadidős sportrendezvényeken
való
részvételre,
működési
költségeinek
támogatására
irányul. Az Egyesület tagjai 2017.
évben
az
egészségük
és
állóképességük
megőrzése
érdekében, valamint a fiatalabb
korosztály előtt példát mutatva
tervezi teljesíteni feladatait és
ehhez kéri támogatásukat.

Az Egyesület feladatai,
azaz céljai
megvalósítása során törekszik:
- valamennyi korosztály számára magasabb
szintű életvitel elősegítésére,
- természetjárás népszerűsítésére,
- tömegsport népszerűsítésére, annak mind
mentális és fizikai állapotra gyakorolt
jótékony hatásának tudatosítására.

2017.01.01. 2017.12.15.

Arany Biká Darts
Sportegyesület

Az Arany Bikák Darts Sportegyesület 2016.
12. 01-én alakult. Célunk, hogy a darts
szabadidősportot országos szinten is felső
kategóriás körülmények között lehessen űzni,
minél több embert megmozgasson, és a darts
játékot mint sportot és ne mint kocsmasportot
ismerjék meg az emberek. Minden
körülményt megpróbálunk biztosítani a
Arany Bikák Darts Sportegyesület
megfelelő fejlődéshez. Ennek érdekében
működtetésének támogatása
itthon és külföldön is elismert Darts
szakembereket hívunk meg, akik előadást és
oktatást tartanak a darts sportról. Minden
héten ingyenes dartsozási és edzési
lehetőséget biztosítunk klubtermünkben.
Egyesületünk tagjai részt vesznek helyi,
országos és nyártól remélhetőleg nemzetközi
versenyeken is.

2017.04.18. 2017.12.31.

200 000

400 000

4026
Debrecen Bem 0620-2303608
tér 21. fsz. 5.

100 000

Balogh
Józsefné

75 000

4025
Debrecen
Orosz András
36703116388
Hatvan utca 4.
6/24.

5.

6.

BAJNOK SAKKISKOLA Tehetséggondozás
SPORTEGYESÜLET
képességfejlesztés

Dahlia Jóga Egyesület

Célunk Magyarország meghatározó sakkutánpótlás-nevelő központjává válni a
tehetséges gyermekek felkutatásával és
hatékony kinevelésével. Habár egyesületünk
és
fókuszában a tehetséggondozás és a
versenyeztetés áll, nagy hangsúlyt fektetünk
az általános képességfejlesztésre, a sakkjáték
népszerűsítésére és a családias, vidám légkör
kialakítására is.

Egyesületünk
Debrecen
legnagyobb és leglátogatottabb
jógastúdióját üzemelteti. Egy 211
négyzetméteres ingatlant bérelünk
a Cvis Ház Zrttől, amit 2015-ben
teljes körűen felújítottunk. A
szomszédos
ingatlan
megüresedésével
idén
lehetőségünk nyílik a bővítésre,
ami
a
megnövekedett
látogatószám
miatt
vált
szükségessé. A működésünkben
nagy segítséget jelentene, ha a
város támogatná a júniusdecember hónapokra eső bérleti
díjunk
fizetését.
Jelen
pályázatunkban a havi bérleti díj
20 százalékára pályázunk erre a
hét hónapra.

Az Egyesület fő célja a sporttevékenység,ezen
belül különösen a jóga szervezése, valamint a
jóga, mint sporttevékenység feltételeinek
megteremtése. Az Egyesület tagjai ezért egy
olyan szakmai közösséget hoznak létre, amely
a jóga népszerűsítésével foglalkozik, valamint
mind egyéni, mind közösségi szinten
támogatja és szervezi az egészséges és
környezettudatos életmód kialakításához
kapcsolódó tevékenységeket, tagjainak a
jógára lehetőséget biztosít azzal, hogy
jógaórákat szervez és azok feltételeit
megteremti.

2017.01.01. 2017.12.31.

992 703

490 000

4032
Debrecen
306591951
FÜREDI ÚT
41/B.IX/38

2017.06.01. 2017.12.06.

1 778 000

355 600

4026
Tajtiné Sajtos Debrecen
307401637
Ágnes
Darabos u 12.
8/46

Egyesületünk az asztalitenisz sportágban
tevékenykedik,
1990.
óta
Debrecen
városában. Az egyesületünkben(Debrecen
A.S.E) jelenleg 14 fő sportol rendszeresen,
melyből 2 újonc, 2 serdülő, 10 felnőtt.
Edzéseinket és a mérkőzéseinket a Debreceni
Vegyipari Szakközépiskola kis tornatermében
tartjuk.

7.

Debrecen Asztalitenisz
SE

A 2013-2014-es bajnoki évben a II. helyen
Egyesületünk 2017. évi működési
végeztünk.
támogatásához
kéri
a
Sportbizottság támogatását a
Jelenleg a Hajdú-Bihar megyei Asztalitenisz
mellékletben csatolt pályázati
Bajnokságában szerepelünk.
leírás és költségvetés alapján.
A 2014-2015-ös bajnoki évad őszi fordulót
követően I. helyen állunk, 3 ponttal
megelőzve a tavalyi bajnok Hajdúnánási S.E.
csapatát. Tervünk, hogy a bajnokság végén a
dobogó első, második, vagy harmadik helyén
végezzünk.

2017.01.01. 2017.12.31.

403 371

150 000

4027
Debrecen
Lakatos Csaba
20/9465784
Sinai Miklós
u. 9. 6/25.

320 000

Dr.
Kiripolszky
István

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy továbbiakban
is a működéshez szükséges anyagi feltételeket
előteremtsük, amely már 25 éve működik a
Debrecen Város Asztalitenisz Sportjában.

8.

DEBRECEN VASUTAS
SPORT KLUB
Országos
turista
találkozó
TERMÉSZETJÁRÓ
megszervezése és lebonyolítása
EGYESÜLET

Környezet és természetvédelmi előadások
szervezése, az egészséges életmódra nevelésen
túl Magyarország természeti szépségeinek
megismerése és megismertetése.

2017.06.21. 2017.06.25.

2 500 000

4026
Debrecen
06-20-5145288
Bethlen u. 33.
2/8

9.

Debreceni Darts
Sportegyesület

A 2017. évi működési támogatás
nagyban hozzájárul az Egyesület
szervezetének
működéséhez,
mivel erre a területre eddig nem
fordítottak
költségeket.
Az
Egyesület tagjai saját költségen,
vagy adományok felajánlásával
oldották
meg
működési
feltételeket,
a
rendezvények,
versenyek
szervezését,
lebonyolítását és a szükséges
sporteszközök
beszerzését,
cseréjét, javítását.
A pályázat egy részéből kívánják
elszámolni adminisztrációs és
pénzügyi szolgáltatások díjait,
illetve
új
számítástechnikai
berendezések és irodai gépek,
eszközök beszerzését, melyek
nagyban segítik az adminisztratív
munka
és
a
versenyek
szervezéséhez és lebonyolításához
kapcsolódó
feladatok
hatékonyabb ellátását.
Az
Egyesület
honlapjának
kialakításával, saját logójával
ellátott. népszerűsítő eszközök,
szóróanyagok, illetve az egyesületi
tagok
részére
tagsági
kártya/igazolvány
készítése
tovább népszerűsíti magát a
Debreceni Darts Sportegyesületet
és a sportágat egyaránt.
Az egyesületi tagok szövetségi
szabályzatban
leírtaknak
megfelelő
névre
szóló
versenyfelszereléseinek,
új,
megfelelő minőségű

Debrecen városában a darts, mint játék,
szórakozási forma hívei a Debrecen Darts
Sportegyesület megalakításával hivatalosan is
célul tűzték ki a darts, mint sportág városi és
magyarországi népszerűsítését, illetve ezen
sportágakban tevékenykedve részt vállalni az
utánpótlás korú fiatalok nevelésében.
Debrecen városában a darts, mint játék,
szórakozási forma hívei a Debrecen Darts
Sportegyesület megalakításával hivatalosan is
célul tűzték ki a darts, mint sportág városi és
magyarországi népszerűsítését, illetve ezen
sportágakban tevékenykedve részt vállalni az
utánpótlás korú fiatalok nevelésében.

2017.05.02. 2017.12.14.

1 062 500

531 250

Oláh Béla

4027
Debrecen
DÓZSA
GYÖRGY
UTCA
1.em.9.

6309154645
1.

10.

Debreceni Lövészsuli
Sport Egyesület

A Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület 2005ben alakult Pető László világ-, és Európa
bajnok, olimpikon sportlövő szakmai
vezetésével. Az eltelt idő alatt számos
országos bajnokot nevelt ki a műhely,
valamint világ- és Európa bajnoki címmel
Sportlövő
programsorozat büszkélkedő tagja is van a klubnak. A 2017.05.01. szervezése fogyatékkal élőknek
Szervezet fő feladatának tekinti az utánpótlás 2017.12.15.
nevelését a sportlövészetben, ill. nagy
hangsúlyt fektetünk a fogyatékkal élők
sportolási lehetőségének biztosítására (van
siket versenyzőnk és a helyi vakok
szervezetével is sikeresen együttműködünk)
is.

400 000

200 000

Pető László

4029
Debrecen
Domb u. 1.

6706151343

11.

Debreceni Rendőr
Sportegyesület

Egyesületünk 1994. évben 14
fővel és két szakosztállyal alakult.
Azóta folyamatosan fejlődve
jelenleg 8 szakosztállyal működik.
Az idősebb korosztállyal a
Nyugdíjas
Szakosztály
foglalkozik. Programjaik nagyon
tartalmasak és népszerűek. Heti
rendszerességgel találkoznak és
szervezik
változatos
programjaikat /pld. erdei séta,
uszodalátogatás, Nordic Walking,
kirándulások,
tekebajnokság,
teremfoci/.
A nők részére heti négy
alkalommal
biztosítunk
(
szervezett, szakemberek által
vezetett) kondicionális tornát,
valamint egyéb olyan programot,
ahol családosan vehetnek részt
/hétvégi túrák a Nagyerdőn,
kerékpártúrák/.
Egyesületünk segíti a fogyatékkal
élőket. A Teke szakosztályunk
keretében
gyengén
látók
csapatának tagjait bevonjuk a
versenyeinkbe.
Egyesületünk az elmúlt évek
sikeres munkáját tovább kívánja
folytatni. Biztosítani akarjuk a
költségtakarékos és hatékony
működést,
melyhez
kérjük
támogatásukat.

Egyesületünk alapszabály szerinti célja a
Hajdú-Bihar megyei rendőr-főkapitányság
munkatársainak és családtagjainak szervezett
keretek között sportolási, egészségmegőrző és
kulturális
tevékenységre
lehetőséget
biztosítani.

Sakkoktatás, sakkverseny szervezés,
minden ami a sakkal kapcsolatos...
12.

Debreceni Sakkbarátok
Klubja

4028
Debrecen
3620422254
Mikes
Kelemen u. 4.

2017.01.01. 2017.12.15.

1 184 000

622 000

Aszalós Imre

2017.01.01. 2017.12.31.

1 117 000

400 000

4032
Száva Miklós Debrecen
Kossuth út 1.

és

Utánpótlás hazai és nemzetközi
versenyek szervezése.
Várjuk a sakkozni szeretőket minden héten
pénteken a Belvéárosi Művelődési házban
(Kossuth u. 1) 15:00-18:00 között

20-433-6029

13.

14.

Debreceni Sakkiskola
Egyesület

Egyesületünk kiemelkedő az
utánpótlás nevelésben. Hajdú
Bihar megyében első helyen,
országosan
a
15.
helyen
szerepelünk. A versenyeken való
részvételhez és a felkészüléshez
kérünk anyagi hozzájárulást, hogy
ezeket a nívós helyeket meg
tudjuk tartani. A versenyeken való
eredményesebb
részvétel
érdekében kívánunk felkészülési
táborokat szervezni.

Az egyesület célja, hogy a sakk sportot
hazánkban, különösen Debrecenben és HajdúBihar megyében illetve az Északkeleti
régióban
népszerűsítse,
a
rendszeres
sportolást, versenyzést elterjessze, hazai és
nemzetközi sportkapcsolatokat létesítsen és
tartson fenn, szélesebb körben megismertesse
és elérhetővé tegye a sakk sportot
rendezvények útján. Szűkebb értelemben vett
cél az utánpótlás nevelés valamint nívós
sakkversenyek szervezése.

2017.05.01. 2017.12.15.

938 400

469 200

4033
Debrecen
Juhász Mihály
6205005237
Veres
Péter
utca 59.

Debreceni Sport Cl
Közhasznú Egyesület

Több mint 100 fő utánpótlás
labdarúgó csapat, valamint a
felnőtt
labdarúgó
csapat
versenyeztetése.

Egyesületünk 2011-ben alakult azzal a céllal,
hogy a fiataloknak tudjunk sportolási
lehetőséget biztosítani. Mára már közel száz
gyerek focizik nálunk és érnek el szép
eredményeket utánpótlás bajnokságokban és
futsal bajnokságokban.

2017.06.01. 2017.12.15.

500 000

250 000

Fehér János

4030
Debrecen
Vágóhíd utca

-1939

15.

Debreceni Szenior Úszó
Klub

Krucsó
Zsolt
2017.
évi
felkészülése
és
a
XXI.
Transzplantáltak
Világjátékán,
Malaga(Spanyolország)-ban való
szereplése.

A Debreceni Szenior Úszó Klub 1995-ben
alakult meg. A 25 éven felüli (masters)
korosztályú úszóknak tartunk hetente négy
alkalommal edzéseket, de együttműködünk a
fiatalabb egyetemistákkal és amatőr úszókkal
is. Évente 10-12 hazai és külföldi
úszóversenyen indulunk, és részt veszünk a
nyílt uszodai rendezvényeken valamint saját
rendezésben egyéb országos rendezvényeken.
Az elmúlt 20 évben 13 nemzetközi szenior
úszóversenyt rendeztünk Hajdúszoboszlón és
Debrecenben, és 13 alkalommal rendeztük
2017.01.01. meg a 33 órás váltóúszást. Szenior
2017.07.31.
világbajnokunk és Európa-bajnokaink vannak
(Nagy Erzsébet Éva, Krasznai Róbert, Puskás
Pál). 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban a
gyulai országos szenior úszóbajnokságon
háromszor nyertük meg az abszolút
csapatversenyt a főváros és a megyei csapatok
versenyében. Számos más hazai versenyen
voltunk a legeredményesebb klubcsapat. 2015ben, klubunk fennállásának 20. évében a 10
hazai verseny eredményei alapján számított
összetett
csapatverseny
megnyerésére
törekszünk.

450 000

180 000

4028
Dr.
Rentka Debrecen
06 30 7425244
László
Zoltai Lajos u.
11.

16.

Debreceni Szenior Úszó
Klub

A Debreceni Szenior Úszó Klub 1995-ben
alakult meg. A 25 éven felüli (masters)
korosztályú úszóknak tartunk hetente négy
alkalommal edzéseket, de együttműködünk a
fiatalabb egyetemistákkal és amatőr úszókkal
is. Évente 10-12 hazai és külföldi
úszóversenyen indulunk, és részt veszünk a
nyílt uszodai rendezvényeken valamint saját
rendezésben egyéb országos rendezvényeken.
Az elmúlt 20 évben 13 nemzetközi szenior
úszóversenyt rendeztünk Hajdúszoboszlón és
A Debreceni Szenior Úszó Klub
Debrecenben, és 13 alkalommal rendeztük
versenyzőinek felkészülése és
2017.01.01. meg a 33 órás váltóúszást. Szenior
részvétele a 2017. évi budapesti
2017.06.30.
világbajnokunk és Európa-bajnokaink vannak
Szenior Úszó Világbajnokságon.
(Nagy Erzsébet Éva, Krasznai Róbert, Puskás
Pál). 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban a
gyulai országos szenior úszóbajnokságon
háromszor nyertük meg az abszolút
csapatversenyt a főváros és a megyei csapatok
versenyében. Számos más hazai versenyen
voltunk a legeredményesebb klubcsapat. 2015ben, klubunk fennállásának 20. évében a 10
hazai verseny eredményei alapján számított
összetett
csapatverseny
megnyerésére
törekszünk.

2 072 000

400 000

4028
Dr.
Rentka Debrecen
06 30 7425244
László
Zoltai Lajos u.
11.

17.

Debreceni
Táncművészeti és
Egészségkultúra
Egyesület

A
DE-TÁNC
Egyesület
rendszeresen szervez tánc fitnesz
rendezvényeket.
Ezek
közül
kiemelkedik az eddig három
alkalommal
megrendezett
Tanévnyitó Zumba Party, mely
regionális találkozója a tánc
fitnesz csoportoknak. A fellépők a
debreceni Zumba fitnesz edzők és
meghívott neves külföldi fitnesz
edzők. A megmozgatott sportolni
vágyók Kelet-Magyarországról és
Romániából
érkeznek
Debrecenbe, ami a két ország
közti kapcsolat erősödését segíti.

A
Debreceni
Táncművészeti
és
Egészségkultúra Egyesület céljai távoli
kultúrák táncainak és harcművészetének
népszerűsítése, megismertetése, valamint
prevenció és egészségfejlesztés a tánc és a
művészetek gyógyító erejével (gyermekek,
felnőttek testi-lelki-szellemi segítése).

2017.08.21. 2017.10.30.

585 500

280 000

Magyar
Adrienn

4063
Debrecen
Nagymacs
36303601219
Dohányos utca
3.

2017.01.01. 2017.12.15.

1 035 000

200 000

Túri Viktor

4032
Debrecen
Akadémia
71

Egyesületünk 1998 óta működik.

Kosarazzunk együtt!

18.

Debreceni Tizenkettek
Szabadidő és
Sportegyesület

Volt NB I-es, NB
II-es
kosárlabdázók
és
gyermekei
sportolásának
biztosítása,
az
egyesület működési költségeinek
fedezése.

Célunk a kosárlabda, az extrém és minden
sportág népszerűsítése, a felnőttek és az
ifjúság sportolási lehetőségeinek bővítése, a
kerékpározás (mint túrázás és közeledési
eszköz)
népszerűsítése,
gyalogtúrázás
és
természetjárás
népszerűsítése,
segítése,
egészségvédelem,
egészségmegőrzés,
egészséges
táplálkozás
ismereteinek
terjesztése.
Részt
veszünk
és
szervezünk
sportrendezvényeket,
természetjáró
és
kerékpártúrákat. Szeretnénk a debreceni
fiatalok identitását erősíteni ezen programok
szervezésével.

u.

6203514849

19.

20.

Debreceni Veterán
Atlétikai Klub

Debrecen városában ismert és elterjedt az
atlétikai sport. Annak érdekében, hogy ez a
nagy hagyományokkal rendelkező sport
jelentőségének megfelelő helyet kapjon a
város életében a veterán atléták körében is,
részükre megfelelő versenyzési és sportolási
Debreceni Veterán Atlétikai Klub lehetőségek teremtődjenek, az alapítók
- 2017. évi programjai alapján elhatározták, hogy egyesületet hoznak létre a
nevezési díjra - támogatás iránti cél megvalósítása érdekében az alábbiak
kérelme.
szerint:
Az atlétikai sport népszerűsítése, veterán
atléták, családok részére atlétikai versenyek
megrendezése, lebonyolítása, a sportág
fejlesztése,
valamint
a
fenti
célok
megvalósításához szükséges pénzügyi háttér
megteremtése.

2017.01.01. 2017.12.15.

Egyesületünk tevékenysége kiterjed a verseny
és a szabadidős sportra, ezen belül a
tájékozódási
futásra,
kosárlabdára,
természatjárásra. Rendszeresen szervezünk
programokat
egyesületi
tagjainknak,
családtagjaiknak és bárkinek, aki egyesületen
kívüli érdeklődő. Az általunk szervezett
fontosabb
rendezvények:
tájékozódási
futóverseny, évi két alkalommal DISZ bál.
Évente
egy
alkalommal
családinap
főzőversennyel,
lővészettel,
íjászattal,
rejtvényfejtő verseny. Egyesületünknek van
egy nagyon sikeres rejtvényfejtő szakosztálya
és egyéb szabadidős egyesülete.

2017.04.30. 2017.11.15.

Az egyesület, aktív sportolói
számára az uatazási költségek a
DISZ Közéleti Kulturális szállásköltségek
részbeni
és Sportegyesület
támogatása,
valamint
sport
felszerelés, sport védőfelszerelés
vásárlása.

120 000

500 000

60 000

Kertészné
Szentesi Éva

200 000

D.
Gyula

4024
Debrecen
Vígkedvű
Mihály u. 11.

0620-2532910

4025
Szabó Debrecen
6309154663
Simonffy utca
57

21.

KÉT KERÉKKEL A BÜKKBEN,
KÉT LÁBBAL A MÁTRÁBAN.
Kétnapos
szabadidős
tábort
szeretnénk
megvalósítani,
melynek egyik fő célja, hogy a
gyerekeket közelebb hozzuk a
természethez szervezett kerékpárés gyalogtúra keretében. Másik fő
DRK Dóczy Gimnáziuma célunk, hogy ezen tevékenységek
közben
ne
csak
fizikai
felfrissülésben
részesüljenek,
hanem számos új ismeretet
sajátíthassanak el, mint például a
KRESZ
előírásainak
megismerése, az adott térségek
adottságainak,
növényés
állatvilágának felfedezése.

"A Debreceni
Református Kollégium
Gimnáziumában
indított
1996-ban
megindított hat évfolyamos gimnáziumi
képzés - mind a Dóczy, mind a Kollégium
nemes hagyományait megőrizve és gyarapítva
- a 2000. szeptember 1-től már a Debreceni
Református Kollégium Dóczy Gedeon
Tagintézményében valósult meg.
Részleges önállósággal és önálló épülettel
rendelkező tagintézményből a Tiszántúli
Református Egyházkerület - a Debreceni
Református Kollégium új intézményeként
működő - önálló oktatási intézményt hozott
létre.
Az iskola feladatának tekinti az iskolai
nevelés és oktatás keretében, hogy tanulói
művelt, jellemes keresztyén emberekké, az
egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a haza
és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó
polgáraivá formálja, akik mindenkor készek
az örökölt és a jelenkori kultúra valódi
értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni.
"
Részlet az iskola alapító okiratából.

2017.09.01. 2017.11.30.

477 080

235 000

Leiter Imre

4024
Debrecen
652614783
Kossuth u.35.

Az egyesület főbb céljai és tevékenysége:
Kulturális célok:
?
A helyi és a környékbeli kulturális,
A Lenin Expedíció 2017 célja a szellemi és természeti értékek megőrzése,
kirgizisztáni Lenin-csúcs 7134 javítása, bemutatása
méter magas csúcsának az elérése,
valamint az ország természeti Turisztikai, sport célok:
kincseinek és az expedíció ? Természeti értékek és területek, tájak,
kimenetelének
fotó-és
videó valamint azok természeti rendszereinek,
dokumentálása. Témája továbbá biológiai sokféleségének általános védelme,
az expedíciót követő országos megismerésének
és
fenntartható
előadássorozat és több helyszínű használatának
elősegítése,
továbbá
a
fotókiállítás
valamint
online társadalom egészséges, esztétikus természet
videók útján történő széleskörű iránti igényének kielégítése
ismeretterjesztés.
?
A természetvédelem hagyományainak
megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a
természeti értékek és területek kiemelt
oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

22.

Érmelléki
Természetvédelmi és
Turisztikai Egyesület

23.

Az
Oxigén
Kupa
Erdei
Futóverseny sorozat XI. évadja
következik.
Októbertől
decemberig az első 3 forduló a 6
fordulós sorozatból.
Célunk továbbra is a versenyzés
Friss Oxigén Alapítvány
biztosítása
középés
hosszútávfutók,
illetve
más
sportágak művelői és az amatőr
futók részére a téli időszakban,
valamint a futás és az egészséges
életmód népszerűsítése.

Az alapítvány fő tevékenysége az Oxigén
Kupa Erdei Futóverseny sorozat szervezése.
2015-ben a 9. évadban rendezzük meg a
versenyeket, melyeken az átlagos létszám már
500 fő fölött van.
Nevezési díj nincs, a versenyt a támogatóink
és önkéntesek segítségével tartjuk meg.

2017.07.13. 2017.08.10.

540 690

2017.06.11. 2017.12.15.

946 000

132 750

Vásárhelyi
Szilárd

4002
Debrecen
külterület
01287 hrsz.

36209664813

473 000

Áts László

4032
Debrecen
Patai u. 38.

6204665163

24.

Hajdú-Bihar Megye és
Debrecen Nyugdíjas
Szervezeteinek
Szövetsége

A" Szenior sport és egészségügyi
napot" már VI. alkalommal
rendezzük meg a Hortobágyon
200-300
fő
részvételével.
Rendezvényünkön részt vesznek
városunkból, megyénkből, más
megyéből és határon túli civil
szervezetek tagjai. Különféle
ügyességi versenyek, íjászat,
főzőverseny
színesíti
a
rendezvényt,
közben
a
vöröskereszt
dolgozói
egészségügyi méréseket végeznek.
A megjelenteket pogácsával,
kávéval, ásványvízzel fogadjuk,
majd ebéd után díjakat adunk át a
vetélkedőkön résztvevőknek.

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 adása, fogyasztóvédelmi és jogi
tanácsadás. Megemlékezünk és koszorúzunk
nemzeti
ünnepeinken,
megemlékezünk
hazánk és városunk híres szülötteinek
évfordulóiról. Részt veszünk a hozzánk
tartozó, valamint a határon túli nyugdíjas
szervezetek rendezvényein, segítünk annak
szervezésében és rendezésében. Fesztiválokat
szervezünk, úgy mint kórus-, magyar nóta és
népdal, vers és prózamondó, tánc, színjátszó,
katonadalok stb. 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".

2017.04.02. 2017.08.30.

300 000

120 000

Molnár
Ferencné

4026
Debrecen
52/417-564
Bethlen u. 14.

A HBMAKE sportegyesület 2017ben ismét 2 nagy tömegversenyt
bonyolít le.
1.7. FÓRUM futófesztivál
2.45. Rajkai-Napló emlékverseny
25.

Hajdú-Bihar Megyei és
Debrecen Városi
Atlétikai Közhasznú
Egyesület

E
versenyekhez
szeretnénk Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi
megnyerni
a
DEBRECEN atlétikai élet szervezése, koordinálása.
MEGYEI
JOGÚ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
támogatását.
Az Önkormányzat támogatásával
a
rendezvényeink
sikeres
lebonyolítását és védnökségét.

2017.09.16. 2017.11.25.

1 000 000

250 000

Nagy Tibor

4032
Debrecen Oláh +36 30 9250336
Gábor u. 5.

26.

Hajdú-Bihar Megyei
Sportszövetségek
Szövetsége

Hajdú-Bihar
Megyei
Sportszövetségek
Szövetsége
pályázatot
nyújt
be
a
sportszervezetek
működési
költségei témakörben, melyhez
kéri támogatásukat.

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek
Szövetségének célja:
Hajdú-Bihar
megye
sportmozgalmának
segítése és a tagszövetségek érdekképviselete
és érdekvédelme. Ápolja és fejleszti a városi,
megyei és országos szövetségek közötti
kapcsolatokat.
A
szövetségek
anyagi
érdekeinek végelmében tárgyalásokat folytat a
városi, megyei sportpolitikai elképzelések
kialakítására. Aktívan járuljon hozzá a
megyében működő sportágak általános
fejlesztéséhez.
Feladata:
Tömegsport, szabadidősport és egyéb
aktivitásra
serkentő
rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezésével
nevelni az egészséges életmódra, a sport
szeretetére. Tömegsport, szabadidősport és
egyéb mozgásra motiváló rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezése, a
sport szeretetére és az egészséges életmódra
való nevelés. Közvetlen szakmai segítséget
nyújtani ahhoz, hogy a tagszövetségek és
egyesületek
működése,
fennmaradása
biztosított legyen.

2017.01.01. 2017.12.15.

1 180 000

590 000

Aszalós Imre

4025
Debrecen Piac 0652-532262
u. 71.

27.

Hajdú-Bihar Megyei
Sportszövetségek
Szövetsége

Hajdú-Bihar
Megyei
Torna
Szövetség - mint a Hajdú-Bihar
Megyei
Sportszövetségek
Szövetségének tagja - önálló
adószámmal nem rendelkezik,
ezért a HBM. Sportszövetségek
Szövetségén belül egy befogadó
nyilatkozattal adja be pályázatát
az alábbi versenyekre és működési
költségekre:
Debrecen Város 2017. évi Óvodás
Gyermek
Kiválasztó
Tornaverseny, valamint
Debrecen Város és Hajdú-Bihar
Megye 2017. évi Torna Egyéni
Bajnoksága

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek
Szövetségének célja:
Hajdú-Bihar
megye
sportmozgalmának
segítése és a tagszövetségek érdekképviselete
és érdekvédelme. Ápolja és fejleszti a városi,
megyei és országos szövetségek közötti
kapcsolatokat.
A
szövetségek
anyagi
érdekeinek végelmében tárgyalásokat folytat a
városi, megyei sportpolitikai elképzelések
kialakítására. Aktívan járuljon hozzá a
megyében működő sportágak általános
fejlesztéséhez.
Feladata:
Tömegsport, szabadidősport és egyéb
aktivitásra
serkentő
rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezésével
nevelni az egészséges életmódra, a sport
szeretetére. Tömegsport, szabadidősport és
egyéb mozgásra motiváló rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezése, a
sport szeretetére és az egészséges életmódra
való nevelés. Közvetlen szakmai segítséget
nyújtani ahhoz, hogy a tagszövetségek és
egyesületek
működése,
fennmaradása
biztosított legyen.

2017.01.01. 2017.12.15.

450 000

225 000

Aszalós Imre

4025
Debrecen Piac 0652-532262
u. 71.

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek
Szövetségének célja:

28.

Hajdú-Bihar Megyei
Sportszövetségek
Szövetsége

Hajdú-Bihar Megyei Birkózó
Szövetség - mint a Hajdú-Bihar
Megyei
Sportszövetségek
Szövetségének tagja - önálló
adószámmal nem rendelkezik,
ezért a HBM. Sportszövetségek
Szövetségén belül egy befogadó
nyilatkozattal adja be pályázatát
szabadidősport
(kiemelkedő
szabadidős
sportrendezvények
szervezése,
sportszervezetek
működési költségei) témakörben
- tagdíjra,
- banki költségekre,
versenyrendezési
költségekre
(érem,
serleg,
oklevél,
versenybírói díjak költségei).

Hajdú-Bihar
megye
sportmozgalmának
segítése és a tagszövetségek érdekképviselete
és érdekvédelme. Ápolja és fejleszti a városi,
megyei és országos szövetségek közötti
kapcsolatokat.
A
szövetségek
anyagi
érdekeinek végelmében tárgyalásokat folytat a
városi, megyei sportpolitikai elképzelések
kialakítására. Aktívan járuljon hozzá a
megyében működő sportágak általános
fejlesztéséhez.
Feladata:
Tömegsport, szabadidősport és egyéb
aktivitásra
serkentő
rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezésével
nevelni az egészséges életmódra, a sport
szeretetére. Tömegsport, szabadidősport és
egyéb mozgásra motiváló rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezése, a
sport szeretetére és az egészséges életmódra
való nevelés. Közvetlen szakmai segítséget
nyújtani ahhoz, hogy a tagszövetségek és
egyesületek
működése,
fennmaradása
biztosított legyen.

2017.01.01. 2017.12.15.

400 000

200 000

Aszalós Imre

4025
Debrecen Piac 0652-532262
u. 71.

29.

Hajdú-Bihar Megyei
Sportszövetségek
Szövetsége

Hajdú-Bihar Megyei Sportlövő
Szövetség - mint a Hajdú-Bihar
Megyei
Sportszövetségek
Szövetségének tagja - önálló
adószámmal nem rendelkezik,
ezért a HBM. Sportszövetségek
Szövetségén belül egy befogadó
nyilatkozattal adja be pályázatát a
2017. évi sportrendezvényeinek
sikeres
megrendezéséhez
és
működési költségire és kéri
azoknak támogatását.

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek
Szövetségének célja:
Hajdú-Bihar
megye
sportmozgalmának
segítése és a tagszövetségek érdekképviselete
és érdekvédelme. Ápolja és fejleszti a városi,
megyei és országos szövetségek közötti
kapcsolatokat.
A
szövetségek
anyagi
érdekeinek végelmében tárgyalásokat folytat a
városi, megyei sportpolitikai elképzelések
kialakítására. Aktívan járuljon hozzá a
megyében működő sportágak általános
fejlesztéséhez.
Feladata:
Tömegsport, szabadidősport és egyéb
aktivitásra
serkentő
rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezésével
nevelni az egészséges életmódra, a sport
szeretetére. Tömegsport, szabadidősport és
egyéb mozgásra motiváló rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezése, a
sport szeretetére és az egészséges életmódra
való nevelés. Közvetlen szakmai segítséget
nyújtani ahhoz, hogy a tagszövetségek és
egyesületek
működése,
fennmaradása
biztosított legyen.

2017.01.01. 2017.12.15.

380 000

190 000

Aszalós Imre

4025
Debrecen Piac 0652-532262
u. 71.

30.

Hajdú-Bihar Megyei
Sportszövetségek
Szövetsége

Hajdú-Bihar Megyei Röplabda
Szövetség - mint a Hajdú-Bihar
Megyei
Sportszövetségek
Szövetségének tagja - önálló
adószámmal nem rendelkezik,
ezért a HBM. Sportszövetségek
Szövetségén belül egy befogadó
nyilatkozattal adja be pályázatát a
2017. évi sportrendezvényeinek
sikeres
megrendezéséhez
és
működési költségire és kéri
azoknak támogatását.

A Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek
Szövetségének célja:
Hajdú-Bihar
megye
sportmozgalmának
segítése és a tagszövetségek érdekképviselete
és érdekvédelme. Ápolja és fejleszti a városi,
megyei és országos szövetségek közötti
kapcsolatokat.
A
szövetségek
anyagi
érdekeinek végelmében tárgyalásokat folytat a
városi, megyei sportpolitikai elképzelések
kialakítására. Aktívan járuljon hozzá a
megyében működő sportágak általános
fejlesztéséhez.
Feladata:
Tömegsport, szabadidősport és egyéb
aktivitásra
serkentő
rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezésével
nevelni az egészséges életmódra, a sport
szeretetére. Tömegsport, szabadidősport és
egyéb mozgásra motiváló rendezvények,
sporttanfolyamok és táborok szervezése, a
sport szeretetére és az egészséges életmódra
való nevelés. Közvetlen szakmai segítséget
nyújtani ahhoz, hogy a tagszövetségek és
egyesületek
működése,
fennmaradása
biztosított legyen.

2017.01.01. 2017.12.15.

520 000

260 000

Aszalós Imre

4025
Debrecen Piac 0652-532262
u. 71.

A Hajdú-Bihar Megyei Sporttörténész Egylet
a megye és Debrecen város testkultúrájának
és sportjának kulturális örökségét kívánja
megóvni.
A Sporttörténész Egylet társadalmi szervezet,
mely közhasznú feladatot lát el, jogi
személyként - Egylet.

31.

Hajdú-Bihar Megyei
Sporttörténész Egylet

Közhasznú tevékenysége során a megye és
Az
egyesület
működési
Debrecen város testkultúrájának és sportjának
kiadásainak egy részét kívánjuk a
kulturális
örökségét
gyűjteményes
pályázatból biztosítani.
kiállításban, majd sportmúzeum formájában
kívánja
a
társadalom
rendelkezésére
bocsátani. E feladatot a megyei és városi
önkormányzatokkal együttműködve, azok
támogatásával kívánja elvégezni.
Közhasznú
tevékenysége során
olyan
közfeladatot lát el, melyről egyébként a
megyei és városi önkormányzatoknak kellene
gondoskodni.

2017.05.01. 2017.12.15.

100 000

50 000

Dr.Fésüs
László

4032
Debrecen Oláh 0630-5403477
Gábor u. 5.

32.

Jégkarc Egyesület

A
2017/2018-as
esztendőre
elfogadott
programunkban
a
komplexitás, a folyamatosság és a
fenntarthatóság alapelvei mentén
megfogalmazta, hogy a hosszú
távú
célkitűzéseink
megvalósításához szükséges az
egyesület
mellett
működő
szakemberek számának növelése,
valamint az eszközellátottság
javítása.
Továbbá
kiemelt
feladatként
jelent
meg
gyermekeink,
versenyzőink
számára a megfelelő feltételek
biztosítása, a szakmai színvonal
növelése,
az
optimális
körülmények közötti, a modern
kor vívmányait maximálisan
kihasználó támogató környezet
kialakítása.

A Jégkarc Egyesület 2004-ben alakult azzal a
céllal, hogy felkarolja Hajdú-Bihar megyében
a műkorcsolya sportágat és rövidtávon
utánpótlás bázist alakítson ki a térségben.
Az Egyesület a műkorcsolya oktatáson kívül
korcsolyatanfolyamok szervezésével, valamint
iskolai testnevelés órák megtartásával is
foglalkozik, melyeknek célja a korcsolya mint
szabadidősport
folyamatos
népszerűsítése és a jeges sportágakhoz
szükséges alapismeretek elsajátítása. Az
Egyesület versenyzői rendszeresen vesznek
részt a különböző országos és nemzetközi
versenyeken. A 2004-es megalakulása óta 21
alkalommal
szervezett
nagyszabású
gálaműsort,
melynek
során,
a
korcsolyatanfolyamon részt vevő gyermekek,
az iskolai testnevelés óra program keretében a
Jégcsarnokot igénybe vevő diákok, valamint
az Egyesület tagjai játékos formában mutatták
be az elsajátított ismereteket.

2017.01.01. 2017.12.15.

1 195 000

597 000

Gyulai
Györgyi

4031
Debrecen
Derék u. 33.

20-9748628

33.

Kardos Tánc Sport
Egyesület

A Kardos Tánc Sport Egyesület 2007-ben
alakult Fő célja, a színvonalas táncoktatás,
minden korosztály számára, legfőképpen
gyerekek, és fiatalok körében. A helyi tánc
kultúra fenntartása, fejlesztése, valamint a
mindennapi testmozgás elősegítése. Fontos a
közösségi tér biztosítása azon fiatalok
Egyesületünk edzőtáborok és számára, akik fogékonyak a táncsport,
ingyenes
nyílt
napok versenyszellem, magabiztosság irányában.
lebonyolítására kér támogatást.
Az egyesület vezetői Kardos József, és Kardos
Erika ikerpár, akik 6 éves koruk óta
foglalkoznak tánccal, számos verseny mind
országos, mind nemzetközi bajnoki sikereket
elérve vitték Debrecen hírnevét. Már
diplomás táncpedagógusok, akik, magas
színvonalú szaktudással, szeretettel nevelik,
edzik tanítványaikat.

2017.01.01. 2017.12.31.

300 000

120 000

Kardosné,
Erika

4033.
Debrecen Éva +36 30/228 9071
utca 2.

34.

35.

KÖZ-Pont Ifjúsági
Egyesület

Látásnélküli Világ
Alapítvány

A
Hajdú-Bihar
Megyei
Diákönkormányzatok Szövetsége
(HABIDISZ) és a KÖZ-Pont
Ifjúsági Egyesület, valamint több
érintett megyei sportszövetség
közreműködésével, illetve egyéb
szponzorok
jóvoltából
ismét
megrendezésre kerülne a 10.
Hajdú-Bihar Megyei Karácsonyi
Sportnapok rendezvény sorozat
2017. december 6-8. között
Debrecen különböző oktatási
intézményeiben.
Az
elmúlt
években a program nagyon nagy
sikerrel valósult meg, hiszen
évente átlagosan közel 40
középiskola több mint 90 csapata
versengett
három
csapat
sportágban
labdarúgásban,
röplabdában és kosárlabdában.

Alapvető
feladataink
között
szerepel a látássérült személyek
sporthoz való egyenlő esélyű
hozzáférésének biztosítása. Ennek
a megvalósítása érdekében olyan
sportolási
lehetőségeket
biztosítunk, melyeket önállóan,
segítséggel, biztonsággal igénybe
tudnak venni.

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

2017.04.30. 2017.12.15.

700 000

150 000

Bálega János

4030
Debrecen
+36 30 718 8649
Erdei Ferenc
utca 16.

2017.08.01. 2017.09.30.

200 000

100 000

Czeglédi
Lászlóné

4225
Debrecen
+36 (52)412-773
Tócós u 43/A

Célunk immáron 2001 óta fiatalokat segíteni,
fenntartható projekteken keresztül, állandó
lehetőségeket
biztosítva
önmaguk
fejlesztésére.

Az Alapítvány 1990-ben jött létre.Az alakulás
célja,a működési területén élő vakok és
gyengénlátók
esélyegyenlőségének
elősegítése,foglalkoztatásának és oktatásának
előmozdítása,
művelődésének
és
rehabilitációjának támogatása.

36.

Látássérültek Északalföldi Regionális
Egyesülete

Minden év októbere a látás
hónapja.
Ennek
alkalmából
szervezzük meg a Látáskupát,
amelyen az országban működő
látássérült tekecsapatok vesznek
részt.

Az Egyesület 2003-ban alakult. Tagjai sorába
azok a látássérültek léphetnek, akik legalább
67 %-os látáskárosodással rendelkeznek.
Taglétszámunk kb. 1.500 fő.
Elsősorban tagjainknak érdekvédelmét és
képviseletét valamint életviteli nehézségeikkel
kapcsolatos ügyeik intézését látjuk el.
Szolgáltatásaink hatékonyabb szervezése
érdekében hat térségben körzeti csoportokat
működtetünk. (Berettyóujfalu, Biharkeresztes,
Egyek,
Hajdúszoboszló,
Hosszúpályi,
Püspökladány)

2017.09.01. 2017.11.30.

360 000

180 000

Dr.Nagy
Sándor

4025
Debrecen
Külsővásártér
16.

37.

A Letizia Sportclub több mint két évtizede
oktatja a sportíjászatot Debrecenben.
Elsődleges szempontunk az utánpótlásnevelés
és az íjászat népszerűsítése. Az egyesület
rendezésében évente 6-8, OB kvalifikációs
minősítő és szabadidős verseny zajlik,
emellett
íjászbemutatóinkon
igyekszünk
újabb érdeklődőket megnyerni az íjász sport
számára.
Utánpótláskorú versenyzőink többszörös
Országos Bajnokok, Diákolimpia győztesek,
Terepíjász, pályaíjász, illetve
Letizia Sportclub (Letizia
de legeredményesebb versenyzőink Európa és
egyéb szabadidős íjász versenyek
Sc)
Világszinten is kiemelkedőek: Orosz Viktor
szervezése, lebonyolítása.
egy éven belül lett pályaíjász Európa bajnok,
Világbajnok és Világkupa forduló győztes.
Ebben a szakágban magyar versenyző még
soha nem ért el ilyen eredményt.
2010 és 2015 márciusa között az Országos
Bajnokságokon
és
Diákolimpiákon
a
különböző kategóriákban 48 arany-, 32 ezüstés 21 bronzérem került egyesületünk
tagjaihoz, 2004 és 2014 között 112
alkalommal állított be új országos csúcsot
Letiziás íjász.

2017.01.01. 2017.12.15.

1 360 000

680 000

4025
Debrecen
Vásári Róbert
304 254 141
Petőfi tér 1.
IV/13.

38.

Lótuszvirág
Szinkronúszó
Sportegyesület

Debrecen egyetlen szinkronúszó
egyesületeként
szeretnénk
népszerűsíteni, ezt a szép sportot a
városban. Pályázatunk témája egy
nyári
szinkronúszó
tábor
szervezése,
ingyenes
próba
edzések meghírdetése és a Magyar
Szinkronúszó Szövetség tagság
költségének csökkentése.

Lótúszvirág Szinkronúszó Sportegyesületet
2016 nyarán alapítottuk. Az egyesület
vezetője és alapítója Tóth Mária Andrea.
Mária hosszú éveken át majorettezett, innen a
tánc szeretete, emellett nagyon szeret úszni,
ennek a két sportnak az ötvözete a
szinkronúszás. Jelenleg 2 edző dolgozik a
sport iránt érdeklődő gyerekekkel. Még kis
létszámmal rendelkezik az egyesület, de 5
éves kortól 13 éves korig majdnem minden
korosztály megtalálható. Tavaly felvételt
nyertünk
a
Magyar
Szinkronúszó
Szövetséghez így indulhatunk a hivatalosan
szervezett versenyeken is. Edzéseinket a
Debreceni Aquatikumban tartjuk, amivel
egész éves együttműködési szerződésünk van
a medencék és a tornaterem használatára, de a
Debreceni Sportuszodával is kapcsolatban
vagyunk. Célunk ennek a szép sportágnak az
elterjesztés Debrecenben és minél több
gyereket ösztönözni, hogy sportoljon.

2017.05.15. 2017.09.01.

448 600

39.

A
Magyar
Postagalamb
Sportszövetség
10.
Hajdú
Versenykerület
(Egyesület)
Debrecen város egyik legrégebbi
egyesülete. Jelenlegi taglétszámuk
128 fő, melyből 40%-a 62 éven
Magyar Postagalamb
felüli nyugdíjas - igen kevés
Sportszövetség 10. Hajdú
nyugdíjjal - de az állatszeretet és a
Versenykerület
közösséghez való tartozás nagy
összetartó erő számukra.
Pályázatukban
bérleti
díjra,
tagdíjra,
bankköltségre,
versenyrendezési
költségekre
kérik a támogatásukat.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 10.
Hajdú Versenykerület Alapszabály szerinti
célja:
- a postagalamb hagyományainak ápolása,
továbbfejlesztése,
- a postagalamb tenyésztés-takarmányozási
tartástechnológiai,
állategészségügyi
szakszerű irányítása és fejlesztése,
területi röptetési és kiállítási versenyek
tervezése, rendezése és lebonyolítása,a
sportszövetség engedélyezése után és a
kiállítási
versenyek
rendezésében
és
lebonyolításában való részvétel,
- hazai sportkapcsolatok fejlesztése és
ápolása.

2017.01.01. 2017.12.15.

1 060 000

224 300

Barabás
Zoltán

4063
Debrecen
Kastélykert
utca 1/a.

6203853864

530 000

Czeglédi
Sándor

4026
Debrecen
Jókai u. 28.

0630-9430478

40.

41.

Magyarországi
Harcművészeti és
Egészségegőrző
Egyesület

Mosolyvirág
Nagycsaládosok
Debreceni Egyesülete

A Magyarországi Harcművészeti
és Egészségmegőrző Egyesület a
hivatalos hazai képviselője az
ESKRIMA
?Önvédelem
Mesterfokon
harcművészeti
iskolának. Az Eskrima a Fülöpszigetekről
származó
harcművészet, önvédelem. Sőt,
mára
világszerte
elterjedt
versenysporttá vált az Eskrima. A
versenyek nagyon kemények,
pörgősek
és
látványosak.
Egyesületünk
már
számos
nemzetközi eredményt ért el.
Jelen pályázatunk célja, hogy
segítse
rendszeres
tevékenységeink fenntartását és
fejlesztését. A pályázat keretében
a hatékonyabb és magasabb
minőségű
működésünkhöz
szükséges kettő mozgatható, álló
bokszzsákot és kettő mozgatható,
álló
ütőbábút
szeretnénk
beszerezni. Miután a szervezetünk
non-profit, és nem termelünk
nyereséget, ezért nagy szükségünk
van a támogatásra.

Egyesületünk céljai:
1.) Önvédelmi oktatás, hogy az emberek
biztonságban érezhessék, és fejleszthessék
magukat, illetve sportoljanak
2.) Az egészségtudatos életmód kialakítása az
egész társadalomban
3.) Társadalmi szerepvállalás

2017.04.19. 2017.12.15.

391 600

180 000

4030
Debrecen
Dankó Ferenc
36704590763
Lónyai
utca
34/b

315 000

Radnainé
Filep Ildikó

2005 óta tevékenykedünk elsősorban helyi, de
több projektünkben országos és nemzetközi
szinten is. Tevékenységeink fókusza mind az
önálló és az együttműködési programokban
igen szerteágazó az egészségmegőrzés és az
önvédelem területén.

Szabadidős
sportnapok
és
Mosolyvirág
sportprogramok
szervezése
Egyesülete
nagycsaládosok számára.

Nagycsaládosok

Debreceni

2017.05.15. 2017.12.15.

745 000

4031
Debrecen
+36 20/3128584
Angyalföld tér
11.

42.

43.

Élők

Az Egyesület az Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthonának a keretein belül
Nemzetközi szerveződött a napközi ellátottjaiból, tehát
enyhe és középfokban sérült, illetve
halmozottan fogyatékkal élő személyekből,
valamint a dolgozókból, 2002-ben.

Mozgás Öröm
Sportegyesület

Segítséggel
Világnapja

Önfejlesztő Műhely
Alapítvány

Alapítványunk tevékenysége igen
szerteágazó,
és
felgyorsult
világunkban egyre többen érzik
szükségét annak, hogy életük és
egészségük
védelmének
érdekében
általunk
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.

Alapítványunk célja:
Azon
tevékenységek
támogatása
és
megvalósítása, melyek az embereket, illetve
az egyént magát egészségügyi és fizikai
szinten, mentálisan, illetve képességek,
kompetenciák szempontjából fejleszti, az
Pályázatunk
keretében életminőséget és a társadalmi szerepvállalást
megrendezzük az V. Nemzetközi jobbá teszi.
Stressz-oldó és Egészségmegőrző
Chikung
Szemináriumot
Xi
Xiaofeng
kínai
mesterrel.
Pályázatunkban a szeminárium
megvalósításához
szükséges
eszközöket
(polyfoam,
pléd,
ülőpárna) kívánunk beszerezni,
melyeket későbbi programjainknál
is
felhasználhatunk.
Terembérlésre is szükség van, és a
szervezéshez irodaszerekre.

2017.11.01. 2017.12.15.

2017.04.19. 2017.12.12.

600 000

320 000

300 000

4030
Dobainé
Debrecen
Harsányi Erika
Makó u. 18.

150 000

4027
Debrecen
Dankó Ferenc
36704590763
Egyetem sgt.
42. fsz/3.

06-30-743-4679

44.

45.

46.

PONTY-CENTRUM
HORGÁSZ
EGYESÜLET

Őshonos halfajták ismertetése

Az egyesület célja:
- tagjai horgászérdekeinek képviselete,
valamint
kedvező
horgászlehetőség
biztosítása,
- a horgászat fejlesztése, népszerűsítése
- a horgászoknak a társadalmi rend
megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi
együttélés és a horgászerkölcs szabályainak
tiszteletben tartása, a természet szeretetére és
tiszteletére való nevelése,
- a halnak, mint a biológiai sokszínűség
alkotójának a védelme és a Magyarországon
honos halfajok további védelme,
- a természet és a vízi környezet védelme, a
vízpartok rendben tartása

2017.04.01. 2017.11.30.

REAL TEAM
Sportegyesület

Az egyesület legfontosabb célja a sport, azon
belül elsősorban a labdarúgás és a tenisz
tevékenység
támogatása,
elősegítése
Pályázatunkkal az egyesületünk
Debrecenben és Hajdú-Bihar Megye többi
működési költségeinek fedezésére
településén. Ezen túlmenően célja az
szeretnénk támogatást
Egyesületnek
az
egészséges
életmód
népszerűsítése, valamint a sportszeretetre
nevelés.

2017.06.01. 2017.09.30.

Shogun Sportegyesület

Egyesületünk
szerteágazó
tevékenységi
kört
tudhat
magáénak (karate, futó és
turisztikai
szakosztály).
Pályázatunkkal az egyesületünk
működési költségeinek fedezésére
szeretnénk támogatást
nyerni, hogy minél magasabb
színvonalon és egyre szélesebb
körben nyújthassunk
szolgáltatásokat az egyesület
tagjai számára.

A szervezet célja szerinti besorolása:
sporttevékenység.
Az Egyesület elnöke: Sensei Rácz Csaba 4.
Dan.
Szervezetünk célja a rendszeres testmozgás
lehetőségének
biztosítása,
valamit
az
egészséges életmód kialakítása.
A SHOGUN Sportegyesület a Magyar Karate
Szakszövetség (MKSZ) és a Magyar
Kyokushin Karate Szervezet (MKKSZ) tagja.
Továbbá tagja a Shinkyokushin Harcművész
Szövetségnek és az NPO Shinkyokushinkai
világszervezetnek.

2017.05.02. 2017.12.15.

500 000

595 000

1 716 000

250 000

JUHÁSZ
TIBOR

4225
Debrecen
TELEK U.46

295 000

Debreceni
Péter

4028
Debrecen
Damjanich
36309834444
utca
22/E.
III/1.

Rácz Csaba

4028
Debrecen
36203844542
Tölgyfa utca
26/a

516 000

306591951

47.

Az Alapítvány célja, hogy elősegítse és
támogassa a területén lévő sportszakosztályok
programjának megvalósítását, a fejlődés
érdekében szélesítse a hátrányos helyzetű
sportszakosztályok lehetőségeit, mennyiségi
és
minőségi
színvonalának
emelése
Sikeres Sportért,
Részvétel a Campus fesztivál civil érdekében.
Életmódért és Oktatásért falujában,
ezzel
egybekötve Az Alapítvány célja továbbá, hogy elősegítse
Alapítvány
egészségnap tartása
és támogassa a sport, életmód és oktatás
megismerését és alkalmazását a legszélesebb
körben.
Célunk a tudatos sportolást kiszolgáló
szakemberek képzése, mert a trénerek magas
szintű oktatása nélkül egy új sporttevékenység
akár egészségkárosító is lehet.

2017.07.19. 2017.07.23.

329 078

165 539

4029
Dr.
Keczeli Debrecen
Beáta
Maróthy
György u. 3.

36205745750

48.

A Spárta Kempo Harcművészeti
Spárta Kempo
Sport és Szabadidő Egyesület
Harcművészeti Sport- és versenyzőinek utazási és nevezési
Életmód Egyesület
, edzőtábori díja, valamint
sporteszközök beszerzése.

Az egyesület célja, hogy a Zen Bu Kan
Kempo harcművészeti ágat gyakorlókat
összefogja, és azoknak folyamatos edzésvizsgaés
versenyzési
lehetőségeket
biztosítson illetve, hogy a harcművészetek
gyakorlásához elengedhetetlen egészséges
életmódot is propagáljuk, oktassuk minél
szélesebb körben.
Célunk továbbá, hogy a harcművészettel, ne
csak, mint testmozgással foglalkozzunk,
hanem annak lelki és önismereti gyakorlatára
is hangsúlyt helyezzünk. Ezért fontos
célkitűzés, hogy a tagok és szimpatizánsok
karitatív, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok megsegítését célzó programokban
részt vehessenek. Erre azért is van
kiemelkedően szükség, mivel a Zen Bu Kan
Kempo alapelveiben és vizsgaanyagában is
említésre kerül a környezetünkben élők
segítése. Mindezt egyesületi és társadalmi
kezdeményezésű gyűjtőakciókon, szociális
otthonok és karitatív szervezetek segítése
révén kívánjuk megvalósítani.

2017.06.01. 2017.12.31.

670 000

250 000

Keresztesi
Péter (elnök)

4029
Debrecen
Poroszlay u.

6203584210

49.

TrekKings Természetjáró Túra
a
és Szabadidős Egyesület főgerincén

Az egyesület célja a természetjárás, a túraszabadidő és extrém sportok népszerűsítése
különös hangsúlyt helyezve annak egészség
megőrzésében
elfoglalt
meghatározó
szerepére. További célja az egészséges
természet- és környezettudatos életmódra
történő
nevelés,
valamint
a
zöld
gondolkodásmód kialakításának elősegítése.
Az egyesület célja továbbá a lakosság
szabadidős
sportlehetőségek
szervezett
keretek között történő szakszerű biztosítása,
Fogarasi-havasok
amely elősegíti hazai és külföldi tájak és
kultúrák megismerését, a lakosság és az
egyesületi tagok bevonásával. Az egyesület
célja kulturális és közösség építő programok
szervezése, amelynek során a társadalmi
szegregáció mérséklése valósítható meg,
továbbá informális kapcsolatok kialakítását
segíti elő. Az egyesület célja elérése
érdekében gyalogos túrákat, vízi túrákat,
magas hegyi túrákat, hegymászó túrákat,
kerékpár túrákat, sítúrákat, teljesítmény
túrákat, táborokat szervez.

2017.04.01. 2017.11.30.

505 000

150 000

Zajdó
Szabolcs

4028
Debrecen
Kemény
Zsigmond
12.

36304398166
u.

50.

Ö

Vénkerti Diáksport
Egyesület

A Vénkerti Diáksort Egyesület 2000. március
1-én alakult. Cél a rendszeres sportolás,
testedzés, versenyzés biztosítása, sporttal való
nevelés, a társadalmi öntevékenység és a
közösségi élet alakítása.
A legeredményesebb a fiú torna
szakosztályunk.
Évek
óta
országos
viszonylatban legjobb eredményeket érjük el a
(torna kupákon) és az országos torna
diákolimpia versenyeken.
A Vénkerti Diáksort Egyesület nyári
Tehetséges
gyerekek táborokat szervez a Balaton mellé.
versenyeztetése.
A Vénkerti Diáksort Egyesület 2010. február
2017.01.01. Debrecen város utánpótlás torna 22-i jelentkezésével bekapcsolódott a Nemzeti
2017.12.15.
sportjának támogatása az elért Tehetségsegítő
Tanács
tehetségfejlesztő
eredmények alapján.
programjába, és mint Akkreditált Kiváló
Tehetségpont tevékenykedik.
A
Vénkerti
Diáksport
Egyesület
tornaszakosztálya
a
kiemelkedő
tehetségnevelő tevékenysége és eredményei
alapján 2012 évben bekerült a MOB ?Sport
XXI Programba? és bekapcsolódott a Magyar
Torna Szövetség versenyrendszerébe.
Egyesületünk
önfenntartó támogatásból,
tagdíjakból,
pályázatokból,
az 1%-os
felajánlásokból, szponzorok támogatásából
működik.

1 757 740

700 000

39 571 262

15 501 639

4027
Debrecen
Lakatos István
709469892
Sinai Miklós
utca 6.

