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I. PÁRBESZÉD
Az önkormányzat és a civil szervezetek aktív kapcsolattartása és együttműködése érdekében
minél több szervezet megismerésére és támogatására törekszünk. Ennek megfelelően
folyamatosan bővítjük a kapcsolattartás formáit.
A./ Az Önkormányzat kiemelt partnere a Civilek a Fiatalokért Egyesület, amely Civil
Információs Centrum cím birtokosa. Az Egyesület együttműködés keretében biztosítja a
közérdekű programok, hírek közzétételét saját honlapján, közreműködik a Partnerségi Napok
szervezésében, tájékoztatja a civil szervezeteket a részükre kiírt pályázatokról, támogatásokról,
beépíti a szervezetek szakmai véleményét a döntés-előkészítő folyamatokba. A debreceni és
megyei nonprofit szervezetek mindennapi működését ingyenes jogi, gazdálkodási és pályázati
tanácsadással, valamint programok szervezésével segíti.
A Civil Információs Centrum hálózat a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi
Konzultáció Főosztálya kezdeményezésére országos véleményfelmérést készített civil
szervezetek körében annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjon a civil szervezetek
működési környezetét befolyásoló körülményekről, valamint az esetleges fejlesztendő
területekről. A feldolgozott adatokból készült összegzések és következtetések elérhetőek a Civil
Információs Portálon, a www.civil.info.hu/hirek oldalon.
A Civilek a Fiatalokért Egyesület közreműködésével ún. „Civil Piknik” keretében kötetlen
formában, szabadidős programokon keresztül is megismerhették egymást a civil szervezetek
képviselői, ennek elsődleges célja a közösségszervezés, a közösségépítés volt.
Az elmúlt két évben Partnerségi Napok keretében az érdeklődők tájékoztatást kaptak a
pályázati kiírásokról, az elektronikus feltöltés menetéről, valamint a szervezetek nyilvántartását
érintő aktuális feladataikról. Konzultáltak a partnerségben rejlő együttműködési lehetőségekről,
a mindennapi gyakorlatban felmerülő problémákról, amelyekre alternatív megoldásokat
fogalmaztak meg.
B./ Az Önkormányzat Kulturális, Civil és Ifjúsági Alapjainak, valamint a Sportfeladatoknak a
pályáztatása - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - a Civil Portál elnevezésű, interaktív
internetes felületen történt, amely lehetőséget biztosított a hatékony és egyszerű pályázati
koordinációra.
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C./ A civil szervezetekkel történő folyamatos és hatékony együttműködéshez a Polgármesteri
Hivatal civil referens alkalmazásával is hozzájárul. Feladatai között szerepel a kulturális célú,
valamint a civil szervezetek tevékenységét támogató önkormányzati pénzalapok, támogatások
koordinálása, részvétel a szakmai együttműködések kialakításában, az intézmények és a
nonprofit szervezetek közötti kapcsolattartás támogatása, koordinálása. A kapcsolattartás és
együttműködés a szervezetekkel az ügyfélfogadási időn kívül is biztosított. A referens
hozzájárul ahhoz, hogy a civil szervezetek naprakész és hiteles információkhoz jussanak,
közreműködik a társosztályokkal, a hozzá érkező javaslatokat, kérdéseket és kéréseket
továbbítja az érintetteknek, valamint előterjeszti a polgármesteri vezetés felé.
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II. CIVIL SZERVEZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA
A./ Támogatás az intézményrendszeren keresztül:
A művelődő közösségek fontos szerepet töltenek be a helyi társadalom mindennapi életében,
ezért a közösségekkel való törődés és együttműködés az egyik legfontosabb intézményi
tevékenység. Céljaink megvalósítása érdekében az intézmények segítik az együttműködő civil
szervezetek működését, bevonják őket programjaik megszervezésébe, lebonyolításába,
infrastrukturális feltételeket biztosítanak.
A Debreceni Művelődési Központ folyamatos együttműködést folytat a helyi civil
szervezetekkel a közösségépítés és közösségi művelődés területén. A Debreceni Művelődési
Központ egységeiben jelenleg 152 művelődő közösség működik. Ez a szám a szervezetek
aktivitásától függően évről évre változik:
Újkerti Közösségi Házban 54, Csapókerti Közösségi Házban 25, Józsai Közösségi Házban 24,
Homokkerti Közösségi Házban 17, Belvárosi Közösségi Házban 12, Tímárházban 7,
Nagymacsi és Ondódi Közösségi Házban 4-4, Kismacsi Közösségi Házban 3, Belvárosi
Alkotóműhelyben 2 közösség.
Az intézmény biztosítja a közösségek működési feltételeit, és szakmai segítséget nyújt
tevékenységükhöz, bemutatkozásukhoz, megismertetésükhöz. Az intézmény fontos feladata a
közösségek közötti kommunikáció és az együttműködések kialakítása, koordinációja, a
csoportok, körök munkájának időszakos összehangolása, a közös munkák bemutatása, és
bevonása a városrészi programok szervezésében.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára biztosít helyet és működési
feltételeket az Amerikai Kuckónak, a Benedek Elek Fiókkönyvtár épületében működik a
Debreceni Alliance Française Kulturális Egyesület, valamint az Alföld Szerkesztősége.
Mindhárom szervezettel rendszeresek a közösen megvalósított programok. A fiókkönyvtárak
törekednek a környezetükben lévő társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel való
együttműködés kiépítésére, amely mindkét fél számára előnyökkel jár. Az együttműködés
jellege változó: néha csak hely biztosítása rendezvényekhez, máskor közös rendezvények
lebonyolítása. A civil szervezetek kiadványainak, plakátjainak, szórólapjainak elhelyezésére,
terjesztésére lehetőség nyílik a könyvtári terekben. A könyvtárpontok a könyvtári
szolgáltatásokon túl közösségi színtérként is funkcionálnak. A könyvtár 25 civil szervezettel
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kötött együttműködési megállapodást, valamint 62 szervezettel működött együtt különböző
programok megvalósításában.
A Debreceni Ifjúsági Ház elsődleges célja, hogy élhető közösségi teret, találkozási pontokat
biztosítson öntevékeny csoportoknak, egyesületeknek, közösségeknek. 2018-ban 44, 2019-ben
50 csoport vette igénybe külön megállapodás alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre
egyeztetett,

rendszeres

időpontokban

a

legkülönfélébb

célokra,

tevékenységekre.

Tánccsoportok, életmódcsoportok, színjátszó- és társasjátékklubok, tanfolyamok, képzések,
foglalkozások, hobbiklubok várták az érdeklődő és csatlakozni vágyó fiatalokat. Az Ifjúsági
Ház ad otthont a Csomópont Drogprevenciós Irodának és a Más-Mozaik Szocio-Kulturális
Egyesület által működtetett Rocksulinak. A Rocksuli terei nagyon fontos szerepet játszanak a
Ház életében. Szolgáltatásaikkal, az általuk szervezett programokkal színesítik és gazdagítják
az intézmény életét. A Debreceni Ifjúsági Ház 2018-ban és 2019-ben továbbra is teret adott,
illetve szorosan együttműködött az Új Nemzedék Központ debreceni irodájával.
B./ Pénzügyi támogatások:
A város mindenkori költségvetésében külön támogatási keretek állnak rendelkezésre a
nonprofit szervezetek programjainak és működési feltételeinek biztosításához. A civil
szervezetek körében végzett

országos véleményfelmérés válaszainak 73.5%-a az anyagi

források hiányát jelöli, mint a civil szervezetek leggyakoribb problémája.
1./ A költségvetési rendelet elfogadását követően, pályázati felhívást tesz közzé az
Önkormányzat, elsősorban civil szervezetek részére. Az elmúlt két évben az alábbi alapok
keretéből valósult meg a szervezetek támogatása, az illetékes szakbizottságok véleményét
figyelembe véve, pályázati forma keretében:
a./ A Civil Alapból az Önkormányzat 84 támogatási szerződést kötött, ebből 82 esetben civil
szervezettel, 22.572.450 forint értékben. A pályázati pénzalapból kertségi, lakótelepi
közösségépítő programok támogatása, valamint a kulturális alapellátást, vagy társadalmi
esélyegyenlőséget és felelősségvállalást erősítő tevékenységet végző civil szervezetek
működési támogatása valósult meg.
Figyelembe véve a szervezetek igényeit, tovább folytatódott a civil szervezetek működési
támogatásának finanszírozása, amely 2019-től kiegészült a közfoglalkoztatottak költségeihez
történő hozzájárulással is.
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b./ A Kulturális Alapból az Önkormányzat 50 támogatási szerződést kötött, ebből 42 esetben
civil szervezettel, 7.228.250 forint értékben. A Kulturális Alap működtetésével a városban élő
és a várossal aktív kapcsolatot tartó előadóművészeket, alkotóművészeket, tudományos
kutatókat, művészeti csoportokat, a városban működő kulturális intézményeket, szakmai
szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, gazdasági társaságokat támogatja a város.
c./ Az Ifjúsági Alapból az Önkormányzat 28 támogatási szerződést kötött, ebből 19 esetben
civil szervezettel, 3.320.000 forint értékben. Ennek keretében hátrányos helyzetű fiatalok
társadalmi befogadását és párbeszédét segítő programok, valamint fiatalok bevonására épülő
projektötletek támogatása valósult meg, amelyek szervezése és megvalósítása a fiatalok aktív
részvételével történt.
d./ Sportfeladatokra az Önkormányzat 60 támogatási szerződést kötött, ebből 59 esetben civil
szervezettel, 11.877.500 forint értékben, amely szabadidősport: kiemelkedő szabadidős és
egészségkárosultak részére rendezett sportrendezvények szervezésére és azokon való
részvételre,

sportszervezetek

működési

költségeinek

támogatására,

nemzetközi

és

utánpótlásversenyek, olimpikonok felkészülésének támogatására: kiemelt nemzetközi és hazai
sportrendezvények szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai
kiemelt sportrendezvényekre történő felkészülésre biztosított támogatást.
A támogatásban részesült pályázatok alapok szerinti éves bontásban:

Az elmúlt két évben az alapokból (Civil Alap, Kulturális Alap, Ifjúsági Alap, Sportfeladatok)
a pályázók 60%-a kapott támogatást. A megkötött támogatási szerződések 91%-át civil
szervezettel kötötte az önkormányzat, a pályázataikban megfogalmazott célok finanszírozása
érdekében összesen 44.998.200 forint összegben.
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2./ Közművelődési megállapodás, ellátási szerződés keretében olyan civil szervezetek
támogatása valósult meg, amelyek ágazati jogszabályi keretek alapján önkormányzati feladatot
látnak el.
Az Önkormányzat a Kultv. 79. §-a, valamint a 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. §
(1) bekezdése alapján közművelődési megállapodást köthet azzal a természetes vagy jogi
személlyel, amely megfelel a Kultv.-ben és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.)
EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá debreceni székhellyel vagy
telephellyel rendelkezik.
2018-ban 25 civil szervezettel kötöttünk közművelődési megállapodást, ebből 15 szervezettel
kulturális közfoglaltatásban történő részvétel céljából. 2019-ben Önkormányzatunk 17 civil
szervezettel kötött közművelődési megállapodást a fentiekben leírt jogszabályi feltételeknek
megfelelően.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozására Önkormányzatunk évente 2.500.000
forintot biztosít, melyből a Kulturális Bizottság javaslata alapján 2018-ban 3 civil szervezet
összesen 900.000 forint, 2019-ben szintén 5 civil szervezet 1.600.000 forint támogatásban
részesült. Az elmúlt két évben Önkormányzatunk közművelődési megállapodás keretében
közösségi színtér működtetése érdekében 7 civil szervezet részére biztosított ingatlant.
Önkormányzatunk a Héra Egyesülettel, a Forrás Lelki Segítők Egyesülettel és a ReFoMix
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 120. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 97. §-a alapján kötött ellátási szerződést az elmúlt két évben összesen
72.000.000 forint támogatási összegre szociális és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására,
melyek kiegészítik a saját intézményeiben nyújtott szolgáltatásokat.

2018.
2019.

ReFoMix Nonprofit
Közhasznú Kft.
7.500.000.7.500.000.-

Forrás Lelki Segítők
Egyesület
18.500.000.18.500.000.-

Héra Egyesület
10.000.000.10.000.000.-

Önkormányzatunk a Héra Egyesület számára 859.288 forintot és a Forrás Lelki Segítők
Egyesülete számára 2.000.000 forintot biztosított személyi jellegű kifizetésekre. A ReFoMix
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Nonprofit Közhasznú Kft. részére 1.200.000 forintot biztosított karbantartási és javítási
munkálatokra, valamint 1.185.600 forintot 15 db tűzhely megvásárlására.
Emellett az önkormányzat ellátási szerződést kötött a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért
Egyesülettel, amely a 18-35 év közötti fiatalok részére szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai
betegek közösségi ellátását, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását biztosította, valamint
támogató szolgálatot működtet. Az Egyesület a város több szórakozóhelyén hétvégén az esti
órákban nyújtott anonim módon igénybe vehető segítséget a fiatalok számára.
3./ A város a pályázat alapján nyújtott támogatásokon kívül az elmúlt két évben kulturális,
családi rendezvényekre, valamint egyéb közösségi programok szervezésére, koordinálására,
működési költségekre 38 civil szervezet részére 38.132.572 forint, sportfeladatok
megvalósítására 7 civil szervezet részére 97.020.000 forint támogatást biztosított.
4./ A költségvetési rendeletben nevesített előirányzat terhére 2018-ban 7 alapítvány
19.015.000 forint, 2 egyesület és 2 közalapítvány 9.847.000 forint, 2019-ben 7 alapítvány
23.100.000 forint, 1 egyesület és 2 közalapítvány 14.512.812 forint támogatásban részesült.
Sportfeladatok megvalósítására 2018-ban 7 egyesület 104.650.000 forint, 2019-ben 4 egyesület
71.600.000 forint támogatásban részesült. Ezen támogatások célzott feladatellátásra, konkrét,
előrelátható működési, valamint programfinanszírozásra irányulnak.
C./ Támogatás közösségi tér biztosításával:
1./ Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Önkormányzat a Cívis Ház Zrt.-vel együttműködve
továbbra is fontosnak tartja, hogy a nonprofit szervezetek részére helyiségeket biztosítson
árverés nélkül kedvezményes bérleti díjon, vagy adjon hasznosításba ingyenesen. A
kedvezményes bérleti díj a civil szervezeteknek lehetőséget ad arra, hogy a piaci ár töredékéért
béreljenek ingatlanokat, a bérbeadónak pedig azért kedvező, mert az árverés útján többször
meghirdetett ingatlanjait hasznosítani tudja. A civil szervezetek gondoskodnak a megkapott
ingatlan felújításáról, állagának megóvásáról. 2018-ban 24 civil szervezet 25 ingatlant bérelt
kedvezményesen vagy hasznosított ingyenesen. 2019-ben további 1 civil szervezet részesült
ezen támogatási formában. A civil szervezetek körében végzett országos véleményfelmérésben
4140 válaszadó 60%-ának nincs saját/bérelt irodahelyisége, és csupán 9,5%-a rendelkezik saját
helyiséggel. Ez az adat alátámasztja azt, hogy mennyire szükség van ingatlanok kedvezményes
bérbe, vagy ingyenes hasznosításba adására.
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2./ Az Önkormányzat városi szintű közös programok megvalósításához közterületek
térítésmentes használatba adásával önkormányzati intézmények programjaihoz és civil
szervezetek közreműködésével megvalósuló városrészi programokhoz (gyermeknap, advent,
stb.),

valamint

önkormányzati

intézményeknél

(különböző

kulturális

programok

megvalósítására) kedvezményes terembérleti díj biztosításával is hozzájárul a nonprofit
szervezetek támogatásához.
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III. EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Az Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Programjának intézkedési tervei között szereplő
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésének biztosítása intézkedés keretében 100 fő
hátrányos helyzetű gyermek nyaraltatását biztosította pályázati úton. A 2018. és 2019. évi
költségvetésében 3-3 millió forint forrást biztosított a város erre a programra, melyre
intézmények, civil szervezetek pályázhattak. Az elmúlt két évben 2-2 civil szervezet pályázott
sikeresen.
Az Önkormányzat sikeresen valósította meg a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által
támogatott „Egészséges és Aktív Időskor” elnevezésű projektet, melynek keretében
önkéntesek nyújtottak szociális és egészségügyi ellátást kiegészítő szolgáltatásokat. A projekt
célja az egészséges időskor, és az időskorúak tevékeny és független otthoni életvitele
feltételeinek javítása. A projekt keretében létrehozott Önkéntes Központ jelenleg is működik,
az önkéntes munka koordinálását a Városi Szociális Szolgálat munkatársa végzi. A 2018-ban
és 2019-ben átlagosan 20 fő önkéntes összesen több mint 1500 munkaórának megfelelő
időtartamban végzett segítségnyújtást.
DMJV Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban megjelent
TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt keretében 6 célterületre
vonatkozóan nyertes pályázat megvalósítását kezdte el. A projekt általános célja: A helyi
közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése. A támogatás mértéke, összege:
1.081.000.000 forint. Projektidőszak: 2017.12.01.-2021.10.31. konzorciumi partnerek: a
Debreceni Művelődési Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár.
Projektelemek: A Debreceni Művelődési Központ szakmai irányításával 6 célterület 63
településrészén az ott élők bevonásával 31 helyi cselekvési terv és rendezvénynaptár készült,
amelyek meghatározzák a projekt programjait. Összesen mintegy 700 esemény valósul meg a
projekt teljes időszaka alatt.
A polgármesteri vezetés több ágazatban megteremtette a közvetlen tapasztalatcsere
lehetőségét a társadalmi szervezetekkel. Így indultak útjukra a szociálpolitikai kerekasztaltalálkozók, illetve a nyugdíjasok érdekképviseletét tömörítő, jelenleg 6 tagszervezetből álló
Debreceni Idősügyi Tanács. A város kiemelt figyelmet fordít az egyházakkal történő, építő
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jellegű párbeszédre. A közös együttműködés érdekében minden évben egyeztetést folytat a
polgármesteri vezetés Debrecen egyházi vezetőinek részvételével.
Az Önkormányzat támogatja és együttműködik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal,
Debreceni Ifjúsági Önkormányzattal, valamint a Debreceni Karitatív Testülettel.
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NÉHÁNY JÓ GYAKORLAT A CIVIL
ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL
V.

SZERVEZETEK

ÉS

AZ

1. Civil Információs Centrum
A Civil Információs Centrum szolgáltatásnak elsődleges
célkitűzése, hogy tevékenységükkel erősítsék a civil
szervezetek fenntarthatóságát és innovációs képességét,
növeljék a szervezetek és közösségek összetartó erejét,
felszínre hozzák Debrecen és a megye civil szervezeteiben
rejlő tudást, valamint ösztönözzék a fiatalokat a helyi civil
és közéletben való aktív részvételre.
A Civil Információs Centrum iroda által nyújtott
szolgáltatások az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő civil
szervezetek által vehetők igénybe. Civil szervezetek részére
célirányos, díjmentes tanácsadás biztosítását valósítják
meg, melyek közül is kiemelendő a jogi, közhasznúsági

CIC
Debrecenben és Hajdú-Bihar
megyében a civil szervezetek
számára elérhető szolgáltatások
közül 2012. július 1-től
kiemelkednek a Civilek a
Fiatalokért Egyesület által
működtetett,
debreceni
székhelyű Civil Információs
Centrum iroda szolgáltatásai.
Iroda címe: 4024 Debrecen,
Piac utca 69. Fszt 2/A, e-mail: )
telefon: +36 (52) 501-372
weboldal:
Iroda nyitvatartása:
Hétfő-Kedd-Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-14:00

tanácsadás, a pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás,
valamint az olyan komplex pályázati és forrásteremtési tanácsadás, mely hazai és külföldi
pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes pályázati időszakot.

A civil szervezetek számára nyújtott sajátos
ingyenes

tanácsadások

egyedül

a

Civil

Információs Centrum irodában érhetőek el, mely
szolgáltatások igénybevételére nagyszámú igény
mutatkozott az elmúlt több mint hét évben,
valamint mutatkozik jelenleg is.
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A Civilek a Fiatalokért Egyesület által nyújtott Civil Információs Centrum szolgáltatásait öt
pillér alapján végzi:
Jogi, közhasznúsági tanácsadás, pénzügyi, könyvviteli és adózási

Tanácsadások

tanácsadás,

átlátható

gazdálkodást

erősítő

tanácsadás

és

tájékoztatás, pályázati és forrásteremtési tanácsadás, adományozással, önkéntességgel
kapcsolatos tanácsadás, Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése. A magyar
– külhoni együttműködés eredményeképpen partnerszervezetek közreműködésével oldják meg
és biztosítják a tanácsadások nyújtását. A Civil Információs Centrum irodában a munkatársak
által biztosított tanácsadás mellett elektronikus úton is történik tanácsadás, úgynevezett online
tanácsadás formájában.

Információs
szolgáltatások nyújtása

Partnerségi

információs

nap

rendezvények

szervezése

Debrecenben és a megye járásainak településein, melyeken a
szervezet a megjelenésen túl, tanácsadásokat szervez és

információkat biztosít a megjelent civil szervezetek és települési önkormányzatok számára. A
településeken szervezett partnerségi tájékoztatókon rendszeresen képviselteti magát az
Egyesület partnerszervezete, az Új Nemzedék Központ debreceni kirendeltsége. A 2018-as és
2019-es évek folyamán Debrecenben 11 alkalommal tartottak Partnerségi Információs
Rendezvényt. Ilyenek például a NEA Információs Napok, DMJV Önkormányzatának pályázati
felhívásai, Civil Piknikek, ahol összesen 786 fő jelent meg, a megyében pedig évente 18
rendezvényt szerveztek meg. A megye Foglalkoztatási Paktumának kidolgozásában és
megvalósításában, a Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozásában és az Éghajlat
változási

Platform

létrehozásában,

továbbá

a

„Megyei

szintű

felzárkózás-politikai

együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan HajdúBihar megyében” című projektekben is aktívan közreműködnek.

Infokommunikációs
szolgáltatások nyújtása

Saját weboldalt tartanak fenn, melyet folyamatosan frissítenek,
napra kész, aktuális információkkal bővítenek. A weboldalon
megtalálhatóak a gyakran ismételt kérdések (GYIK), információs

tartalmak, a legfrissebb civil szférát érintő hírek (www.civil-tanacsadas.hu). A civil szervezetek
megfelelő tájékoztatása érdekében minimum havonta 1 alkalommal elektronikus hírlevelet
készítenek, amelyet kiküldenek a megyében található civil és társadalmi szervezetek számára.
A hírlevelek által partnereik havi szinten tájékoztatást kapnak az Egyesület munkájáról többek
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között az aktuális pályázati lehetőségekről, partnerségi rendezvényekről, oktatásról, képzésről,
aktuális hírekről. Kiemelkedő feladatuk, hogy a civil szférát támogató, kormányzati,
önkormányzati szervek, háttérintézmények üzenetét eljuttassák a civil szervezetek felé, továbbá
minden olyan ügyről tájékoztassák a szervezeteket, melyek hivatalos ügymenetet érintenek.
(civil.info.hu és a birosag.hu oldal.)

A havonta megjelenő hírlevelek mellett, a

Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Civil
Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya által küldött rendkívüli hírleveleket is
kiküldik, és széles körben terjesztik a civil szervezetek számára.

Képzési és egyéb
szolgáltatások nyújtása

Adományozással, önkéntességgel, valamint számítógép-kezelési
és

informatikai

ismeretszerzéssel

kapcsolatos

képzéseket

szerveznek a civil szervezetek vezetői és tagjai számára.

Partnerség

A Civilek a Fiatalokért Egyesület napi szintű kapcsolatot ápol a
Debrecenben működő Karitatív Testülettel. A Testület a városban

legtöbb önkéntessel rendelkező civil szervezeteket tömöríti magában. A debreceni, megyei és
valamennyi települési önkormányzat civil szférát megcélzó rendezvényeit személyes
jelenlétükkel megtisztelik, véleményükre, építő jellegű javaslataikra számíthatnak. A
megyében működő média képviselői rendszeresen jelen vannak rendezvényeiken és
tájékoztatást nyújtanak a lakosság felé. Több a megyében és Debrecenben jelenlévő kulturális
és oktatási intézménnyel megfelelően jó kapcsolatot alakítottak ki és ezek számát a jövőben
bővíteni kívánják.
Országos tematikus rendezvényeket szerveznek, mint pl. a Civilek Napja, Civil Véradás,
Szociális Munka Napja elnevezésű rendezvények. A szervezet 2013. óta minden évben részt
vesz Debrecen legnagyobb könnyűzenei fesztiválján, a Campus Fesztiválon. Minden évben a
fesztivál Civil Falu programelemének helyszínén nyernek elhelyezést, ezáltal is lehetőséget
teremtve a fesztivál vendégeinek a civil szféra működésének, az önkéntesség és a civil
társadalmi élet fontosságának a bemutatására. Ezen eseményen nyílt, kötetlen beszélgetésekkel,
játékos kvíz kérdésekkel, feladatokkal igyekeznek bemutatni munkájukat az érdeklődőknek.
Évente két alkalommal, immáron hagyományteremtő módon rendezik meg a Civil Piknik
elnevezésű rendezvényüket. A program különlegességét, a rendezvény célja adja, mégpedig
azáltal, hogy a szakmaiságon túl, kötetlen formájú, rendkívül jó hangulatú szabadidős
programok által ismerhetik meg egymást a megjelent debreceni civil szervezetek képviselői.
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Minden esetben a játékosság és a hangulatkeltés eszközeit hívják segítségül és vendéglátással
egybekötve teremtik meg a kellemes légkört.
Ezen túlmenően kiemelt feladatként kezelik a forprofit
szférával való aktív együttműködések számának
növelését, kapcsolati hálójuk szélesítését, erősítését.
Jövőbeni céljaik közt szerepel a vállalkozói és civil
szféra együttműködési lehetőségeinek ösztönzése.
A

Debrecenben

szervezeteknek,
megvalósításához

és

megyében

amelyeknek
szükségük

működő

projektjeik
van

civil
sikeres

határon

túli

kapcsolatok kialakítására, megteremtik annak lehetőségét, hogy megtalálják a megfelelő
partner.
A CIC munkavégzése során minden szinten arra
törekszik, hogy a Debrecenben és a Hajdú-Bihar
megyében működő valamennyi civil célcsoportot, úgy,
mint

az

alapítványok,

egyesületek,

szövetségek,

gazdasági és szakmai érdekképviseletek, köztestületek,
klubok, körök, önsegélyző csoportok megszólítsa, és
széleskörű szolgáltatással segítse őket közösségépítő
céljaik sikeres megvalósítása érdekében.
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2. Helyi – városrészi Civil szervezetek
Jelen beszámoló alkalmat ad arra, hogy bemutassunk néhány olyan civil szervezetet,
amelyekkel az együttműködés kiemelt. Ezek a szervezetek részt vesznek a közfeladat
ellátásában és az együttműködés eredményei tükrözik az önkormányzati civil stratégia
eredményességét.
Elsőként egy-egy városrészben működő - a város lakói által elismert, és jól ismert - civil
szervezeteket mutatunk be, a teljesség igénye nélkül.
Ezt követően néhány városi civil szervezetet, majd nemzeti és végül nemzetközi szervezetet
szemléltetünk.
A Civil szervezetek többségének kistelepülési jellegéből adódik, hogy tevékenységük nem egy
speciális célcsoportra irányul, hanem településen élők szélesebb rétegeit kívánják
programjaikkal elérni. Elsősorban programok, főként kulturális, egészséges életmódhoz kötődő
és sportprogramok szervezésével foglalkoznak, illetve a településen élők számára biztosítanak
különböző szolgáltatásokat, illetve amelyek a település környezeti értékeinek megőrzésére,
védelmére irányulnak, karitatív feladatok ellátásával is foglalkoznak.
2.1. Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület

Cél

Az Egyesület célja minden olyan tevékenység
elősegítése, amely a hátrányos helyzetű lakosság,

hátrányos egyének szociális, kulturális, egészségmegőrző támogatását
tekinti feladatának.
Ennek keretében az Egyesület elsődleges céljai:


hátrányos helyzetű gyermekek és családok megsegítése,
életkörülményeik javítása



a hátrányos helyzetű gyermekek könnyebb beilleszkedéséért
rendszeres összejövetelek (hétvégi), tábotoztatás



foglalkozások szervezése



gyermekek készségfejlesztése



kapcsolattartás a határontúli magyarokkal



természetünk megismerése, megbecsülése
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Esemény

Ehhez kapcsolódóan környezetvédelmi, egészségnapot, gyermeknapot,
hagyományőrző,

kézműves

és

tehetségkutató

és

tehetséggondozó

gyermektábort, családi adventi programot, jótékonysági bált szerveznek. A tavalyi évben
megrendezésre került a "Tisztítsuk meg Halápot" programjuk, amely az Önkormányzattal
közösen valósult meg. Közel 100 fő gyűlt össze, a halápi volt Bokorhegyi Iskolánál, ahol
nagyon rövid idő alatt megtelt a rendelkezésükre bocsátott két, egyenként 30 köbméteres
konténer, az így összegyűjtött szemét mennyisége meghaladta a 100 köbmétert. (2019. április)
Az Egyesület 2019. novemberében jótékonysági bált szervezett, amelyen a befolyt összeget a
halápi Bokorhegyi Iskola állagának megóvására, valamint a halápi óvodások kültéri játékainak
bővítésére fordítják.
Fontos feladatuknak tekinti az erdélyi adományutak szervezését is,
ahova a támogatónak köszönhetően teljesen megtöltött kisbusszal
érkeztek. Az adományaik gyűjtésénél és összeállításánál alkalmanként
legalább 50-60 családnak állítanak össze csomagot, az otthonban lakó
gyerekeken túlmenően. Karácsonyi időszakban további 10-12 szárhegyi
családot ajándékoznak meg.

2.2. Ondód Jövőjéért Egyesület

Cél

Az Egyesület 1999-ben alakult és alapvető célja az ondódi városrészen élők
közösségi életének fejlesztése, szociális, közösségi- és egyéb lakossági

igényeknek megfelelően programok szervezése. Legfontosabb feladatuk a helyi közösség, a
településrész

lakosságmegtartó

erejének erősítése. Ezért rendszeresen

Farsang

szerveznek közösségi rendezvényeket

Mikulás
Pünkösd
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(farsang, gyereknap, őszköszöntő program, advent),
előadásokat, kirándulásokat, környezet-szépítő akciókat,
szemétszedést, faültetést.
A rendezvényeken (mint pl.: Focigála, Őszköszöntő,
Családi

Nap,

Orsolya-napi

vigasságok,

Ondódi

Kisasszony próba, Történelmi Fesztivál) próbálnak
minden

korosztályt

megszólítani,

gyerekeknek,

családoknak, az idősebbeknek egyaránt terveznek programelemeket. Elsősorban a helyi
értékeket, előadókat, kézműveseket hívják meg, ezzel is erősítve a helyi
identitástudatot.
2018 júniusában avatták fel az élőfüves focipályát, amelyet 2019-ben
labdafogó háló kiépítésével biztonságosabbá tettek. Továbbá a helyi
lakosok bevonásával padokat készítettek raklapból a nézők számára,
szemeteseket telepítettek és így a terület alkalmas lett rendezvények,
focikupák, egyéb sportprogramok megvalósítására is.

2.3. Héra Egyesület
A szervezet az önkormányzati alapfeladatok közül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait látja el Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött határozatlan idejű
ellátási szerződés szerint. A szervezet komplex, a családok valamennyi tagjára irányuló segítő
munkát tud biztosítani az ellátási területen élők számára a Héra Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatban.
A szolgálat a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat látja el, biztosítja a szociális vagy
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek,
családok számára a krízishelyzet megelőzése, megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatásokat.
Emellett a gyermekek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatást is nyújt.
Családsegítőik

segítik

hozzá

az

anyagi

nehézségekkel küzdőket a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz.

Célcsoportjaik

a

tartós

munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
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A Héra Egyesület a család- és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak
ellátására kedvezményes bérleti díjon
használja a 4031 Debrecen, Pósa u 1.
szám alatti volt iskola épületének
„szolgálati
lakás”
megnevezésű
ingatlanrészét.

problémákkal küzdők, a krónikus- és szenvedélybetegek. Különféle programokkal próbálják a
családi kohéziót megerősíteni, a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer tagjaként
igyekszenek feltárni a problémák okait és családgondozással hozzá a problémák megoldásához.
2018.
• 2683 alkalom, mely 219 család számára nyújtott szolgáltatás
• Nem együttműködési megállapodás alapján 218 fő 367 alkalommal vett igénybe
szolgáltatást
• 122 családot érintett a segítő tevékenyég
• Egyszeri alkalommal 130 fő vette igénybe
• 303 fővel együttműködési megállapodás
2019.
•
•
•
•

2089 alkalom, mely 171 család számára nyújtott szolgáltatás
Nem együttműködési megállapodás alapján 128 fő 303 alkalommal vett igénybe
80 családot érintett a segítői tevékenység
274 fővel együttműködési megállapodás

Mindemellett az Egyesület rendkívül sokrétű prevenciós és programszervező tevékenységet is
folytat.
Több alkalommal részt vett a nyári gyermekfelügyelet programjainak biztosításában a
Debreceni Hatvani István Általános Iskolában. Játékos
sorversenyt szerveztek első alkalommal, érdekes és vidám
feladatokkal

pl.

boszorkány-futam,

Batman-futás,

egyensúlyozás; második alkalommal a már jól bevált „Egy
perc és nyersz!” vetélkedő játékait játszották.
Segítséget nyújtanak, minden évben az ügyfelek számára a természetben juttatott adományok,
osztásához. Adománygyűjtő és adományosztó tevékenységek révén ellátottjaik többször is
részesültek élelmiszeradományban. A különböző karitatív
vagy

egyéb

segítő

szervezetek

támogatásával

év

közben

adományban:

tartós

44

és

magánszemélyek

családot

élelmiszercsomag,

részesítettek
tanszer

és

gyermekruhák osztásával, és nagyobb fogyasztási cikkek
(bútorok, háztartási eszközök) közvetítésével.
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A szervezet tagja a Debreceni Karitatív Testületnek, a városi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumnak, melynek tevékenységében és programjain
aktívan részt vállal. 2019-ben hetedik alkalommal
rendezték meg októberben a „Nagysándor napok”
közösségfejlesztő programsorozatot. December 14-én
pedig

a

városrészi

adventi

családi

rendezvény

programjának megvalósításában vállalt szerepet.

A

"Szenvedélyek

viharában"

címmel

játékos

drámapedagógiai foglalkozást tartottak a DMJV Városi
Szociális Szolgálat klubtagjainak a Nagysándor Telepi
Gondozószolgálatban 2019. június 13-án a Drogellenes
juniális programsorozat keretében.

2019. október 10-én „Kishuszárok napja” címmel
programot szerveztek a városrész óvodásainak a
Pósa Utcai Óvodában. Az ovisok a „Legvitézebb
kishuszár” és a „Legügyesebb kisleány” címért
versenyezhettek. Játékos ügyességi feladatokkal,
kézműves foglalkozással, mézeskalács díszítéssel
készültek a gyerekeknek, és természetesen volt ovifoci bajnokság is a Nagysándor kupáért és az
aranyérmekért. A népi játszóházban a régmúlt játékait próbálhatták ki a gyerekek. A program
megvalósításában a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai is részt vettek.
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2.4.Öt Tálentum Közhasznú Alapítvány
Az Alapítvány szociális, kulturális, közoktatási, közösségépítő és sporttevékenységet támogató
nonprofit szervezet. A tégláskertben élők
számára
kulturális,

a

Freedom

Közösségi

közművelődési

és

Házban

szabadidős

lehetőségekkel várja az érdeklődőket, így a
településrészen élők is igénybe tudják venni a

közművelődési

alapszolgáltatást.

Kiállítások, egészségnevelő előadások,
színházi

előadások,

irodalomest

tette

városrészben

élők

helyszínt

rendhagyó

színesebbé
életét.

a

Emellett

biztosítanak

klubfoglalkozások részére (pl. nyugdíjas, hímzőkör), továbbá az Alapítvány lehetőségeihez
mérten megpróbál minden közösségépítő, a lakosság igényeinek megfelelő szolgáltatásnak
színteret nyújtani.
2.5. EU-Roma Országos Egyesület
Az Egyesület az elmúlt két évben roma családi nap és kulturális, identitáserősítő,
toleranciafokozó programok szervezését valósította meg a Nagysándor telepen hátrányos
helyzetű családok számára. Közösségi ház működtetése mellett fontos szolgáltatásuk a
közmunkaprogram a városrész tisztántartása érdekében, a népkonyha részére helyszín
biztosítása, valamint az adományosztás. Az Egyesület nagy szerepet vállal a városrészi
rendezvények és adventi programok szervezésében is a Nagysándor telepen, melyek közül
néhányat bemutatunk.
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Napi rendszerességgel megvalósul az Olvasókuckó alapszolgáltatás. A
megfelelő

Olvasókuckó

légkör

kialakítása

mellett

napi

rendszerességgel

tájékozódhatnak az érdeklődők a helyi napi hírekről, illetve az állandóan
váltakozó „mini
könyvtárukból”. A helyi közösség
tagjainak kezdeményezésére kialakítva
egy

önkéntes

alapon

könyvszekrényről,
közül

200-300

válogathatnak

olvasni

vágyók.

működő

A

könyv

kedvükre

az

könyveket

a

közösség saját felajánlásukból helyezik
a könyvszekrénybe, és helyette elvihetnek ugyanannyi könyvet.
A Nyugdíjas klub célja a helyi idősödő közösség szellemi frissen
tartása, valahova tartozás érzésének megteremtése, baráti és társadalmi
kapcsolatok
tartása.
van

Nyugdíjas klub

frissen

Lehetőségük

a

résztvevőknek

hagyományőrző
mozizásra,

egészségmegőrző,

programokon,
életkorukhoz

közös
igazodó

sportfoglalkozásokon való részvételre. A klub
látogatója 80 fő, melyből 30-40 fő minden
programon részt vesz.
Magyar jeles történelmi események alkalmával Hagyományőrző

Hagyományörző
klub

klub megemlékezéseket tart az egyesület. Önkéntesek bevonásával
kiselőadások,

és

népi
hagyományokra
foglalkozások

épülő
kerültek

kézműves
megszervezésre,

amelyeken érdeklődés változó: rongyszőnyeg
varráson

8

fő,

megemlékezések

március

15-ei,

alkalmából

56-os

szervezett
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programon 20 fő vett részt és készített zászlót és rajzokat, 4 fő pedig kokárdákat.
A Retro farsang alkalmából megrendezésre került jelmezverseny,
családi

ügyességi

Retro farsang

vetélkedő, táncverseny.
A résztvevők megismerkedhettek a farsang
hagyományával interaktív játékok által. A
rendezvény

teret

adott

a

résztvevőknek

tehetségük bemutatására hozzájárulva ezzel
önbizalmuk erősítéséhez, kedvet csinálva ezzel
másoknak is rejtett értékeik bemutatására. A
rendezvény célja a társadalmi összefogás erősítése és az előítéletek megszüntetése volt. A
rendezvényre látogató 200 fő meleg ételt és tartós élelmiszert is kapott.

Megrendezésre került a hagyományokhoz híven május utolsó

Gyermeknap

vasárnapján a Gyermeknap. Volt a gyerekeknek mozgásigényük
kielégítését

szolgáló

ugrálóvár, lufi bohóc, arcfestés, vattacukor,
illetve főtt kukorica is. Az idősebb korosztály
tagjai

egészégügyi

szűrővizsgálatokon

ellenőrizhették aktuális egészségi állapotukat.
Egészséges
tanácsadás

táplálkozáshoz
és

kóstolás

kapcsolódó
színesítette

a

programokat. Önkéntes fellépők biztosították a
jó hangulatot. Közös népdal éneklés, táncolás,
közös főzés szolgálta a jó kapcsolatok és
kellemes hangulat fenntartását. Átadhatták
egymásnak főzőtudásukat, szokásaikat, bevonták az előkészületekbe a gyerekeket is.
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Mikulás napon
lehetőséget

Mikulás nap

adtak, hogy a
közösségi

házzal

családokhoz

együttműködő
ellátogasson

személyesen otthonukba a Mikulás.
Jelmezbe öltözött segítők járultak
hozzá a gyerekek ünnepi szokásainak
kialakításához. Emellett 200 darab
mikulás csomag átadásra került a
gyermekek részére.
2.6. Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Az Egyesület 3 intézményt működtet:
A Forrás Mentálhigiénés Központot, ahol 6 ellátást biztosítottunk a lakosság részére. Ezen
ellátásaink: család – és gyermekjóléti szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, pszichiátriai
nappali ellátás, szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása.
A Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményét, amely az Észak-alföldi
régióban egyedülállóan fogad 16-50 éves korú szenvedélybeteg férfiakat. Az intézmény
működésének célja az alapszolgáltatások keretében nem rehabilitálható szenvedélybetegek
intézményi elhelyezésének biztosítása, testi-, lelki felépülésének támogatása, valamint a
társadalmi, munkaerő-piaci habilitációjának, rehabilitációjának elősegítése.
Az Indulópont Támogatott Lakhatás Intézményét, melynek szakmai programját a
„Fordulópont” Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetébenben zajló szakmai munka, az
ellátottak, a rehabilitációs programot befejezett emberek szükségletének figyelembevételével
alakítottuk ki. Az ellátás célja olyan az egyéni szükségletekre rugalmasan reagáló ellátás
nyújtása professzionális és természetes támogatói hálózat létrehozásával, mely a szerhasználó
számára lehetőséget ad arra, hogy az intenzív rehabilitációs folyamatot követően
visszakapcsolódhasson a társadalmi életbe, alkalmassá váljon az önálló életvitel kialakítására,
fenntartására.
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A Forrás Mentálhigiénés Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területéhez a
Tócóskert, Tócóvölgy, Postakert, Széchenyi-kert és Vargakert tartozik. Az ellátási területen
28.548 fő él. Ebből 4.818 fő kiskorú, 23.766 fő a felnőtt korosztályba tartozik.
Prevenciós, közösségfejlesztő klubfoglalkozások, csoportfoglalkozások, rendezvények
A család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan bekapcsolódtak
a

mentálhigiénés

központ

által

szervezett

lakótelepi

rendezvények

szervezésébe,

lebonyolításába. A megelőző, közösségfejlesztő programok során az Egyesület a családokat,
így több sikeres kezdeményezésüket, programelemüket a közös családi élmények kontextusába
helyezték. A lakótelepi családi programok célja lehetőséget és alternatívát teremteni az ott élők
számára a szabadidő közös, hasznos eltöltésére, ezen kívül platformot biztosítani az egymással
és a szakemberekkel való személyes találkozásra is.
Nyári napközis tábort szerveztek 15 hátrányos helyzetű gyermek részvételével. A program célja
volt, hogy a gyermekek egyéni igényeit és életkori sajátosságait figyelembe véve, tartalmas,
változatos, fejlesztő és szórakoztató programokkal tegye gazdaggá a résztvevők tábori napjait.
A színes programok között játék és kézműves foglalkozások, kirándulások, múzeumlátogatás,
ismeretterjesztő foglalkozás, strandolás szerepelt.
A Forrás Lelki Segítők Egyesülete szervezésében megrendezésre kerülő programok,
közösségfejlesztő tevékenységek során szakmai stábjuk támogatóként bekapcsolódott a
szervezésbe, lebonyolításba:


Adománygyűjtésben és elosztásban való részvétel (Add tovább házikó, Karitatív
Testület, DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Magyar Agrárkamara),
melyekkel rászoruló családjaink számára közreműködtek értékes segítség
eljuttatásában;



VII. Józanság Napja rendezvények szervezésében és lebonyolításában való
részvétel;



Drogmentes vetélkedő - középiskolai csapatok részvételével került megrendezésre
a debreceni Víztoronyban.
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2.7. Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány
Az Alapítvány fő feladata a Hajdú Táncegyüttes működtetése, ezen belül az együttes keretében
tevékenykedő felnőtt csoport, valamint az annak utánpótlását biztosító ifjúsági és
gyermekcsoportok, így a „Hajdútánc” Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása.
A városi és megyei szakmai közösségek kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének
erősítése érdekében az országos szakmai szervezetekben elnökségi szinten is segíti a helyi,
megyei és régiós népművészeti értékek, a helyi együttesek, rendezvények elismertetését, új
kapcsolatok kialakítását.
Hajdú-Bihar megye, Debrecen város és az Észak-alföldi Régió kulturális, közösségi értékei
feltárásában különös hangsúlyt fektetett a Hortobágy pásztorkultúrájának mind mélyebb
megismerésére, a helyi hagyományőrző közösség létrehozására, Hortobágy és Debrecen közös
gazdasági és kulturális örökségének tudatosítására. Jelentős szerepet vállalt a hagyományos
ünnepek Állatbehajtás, Kihajtás szokásának
megtartásában, népszerűsítésében.
Az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a

Olyan műsorokkal színesítette a helyi

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése

hagyományokhoz

céljából, 2019-ben mintegy 70-80 műsort,

rendezvényeket,

színházi

Országos

előadást

tartott

az

Alapítvány

kötődő
mint

például

Gulyásverseny

az
és

fenntartásában működő Hajdú Táncegyüttes.

Pásztortalálkozó, Hortobágy immáron

Ezek több mint 70 %- a jótékonysági műsor volt.

XI.

Az együttes székházában a jeles napokhoz

Nemzeti Ünnepek, Advent.

alkalommal,

Virágvasárnap,

kapcsolódóan játszó és táncházakat szervezett
óvodás és általános iskolás gyermekek részére.
A nemzeti évfordulókhoz kapcsolódóan
műsorokat adott és „Forradalmi táncházakat”
szervezett.
A különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának érdekében
néprajzi gyűjtő utak alkalmával a Hajdú
Táncegyüttes kapcsolatot létesített erdélyi
magyarok, s a velük szimbiózisban élő más nemzetiségek hagyományőrző közösségeivel
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Inaktelkén, illetve Köröstárkányban is szakmailag segíti az erdélyi hagyományőrző csoportok
működését.
A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez egyhetes
turnusokban nyári napközis táborokat szervezett
kisiskolás gyermekek számára.
Az Alapítvány fenntartásában működő Hajdú
Táncegyüttes 2019. évi legjelentősebb eredményei
közé

sorolhatjuk a Fölszállott a páva televíziós
tehetségkutató versenyben való szereplést,
hiszen

az

együttes

utánpótlás

gyermekcsoportját egészen a döntőig juttatta el
a zsűri. Az így Aranypáva díjas csoport több
különdíjban is részesült.
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes Debrecen
Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatával

együttműködve szervezte meg a Szomszédolás
Kárpát-medencei

Gyermek

és

Ifjúsági

Néptáncfesztivált, rendszeresen részt vett és
vesz a városi rendezvényeken, ünnepségeken.

2.8. Bihari Állami Gondozottak Egyesülete

Az Egyesület 2007-ben alakult olyan civil szervezetek egyikeként Magyarországon, amely
célul tűzte ki a gyermekvédelmi gondoskodásban élők, utógondozói ellátásában részesülők, és
volt állami gondozottak támogatását, érdekvédelmi képviseletét.
Az Egyesület szolgáltatásai:


munkahelykeresés (önéletrajzok írása-nyomtatása, internet, Free Wifi)



albérletkeresés (ingyen telefonálási lehetőség)



ingyenes jogsegély (bejelentkezés alapján)
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adományok fogadása/átadása (eseti – meghirdetés alapján)



BAGE Klub (társas összejövetelek – meghirdetés alapján)



programszervezések

Megalakulásuk óta számos élményprogramot szervezett a gondozásában álló célcsoportok
számára több sikeres pályázatnak és támogatásnak köszönhetően. Az Egyesület a
programszervezés mellett egyéni esetkezelés során kiemelt figyelmet fordít az érintett
célcsoportok egyéni problémáinak kezelésére is.
Az Egyesület az elmúlt években a fentiekben említett tevékenységi körökön kívül nagy
hangsúlyt fektetett a karitatív tevékenységekre is. Sikerült önkénteseik és támogatóik körét is
bővíteni.
A civil szervezetek munkájának alappillére az önkéntesség, amely a mindennapi
feladatellátásuk mellet egyéni programok megvalósításában is megmutatkozik. Ilyen például a
Egyesület két kiemelt programja. Az Egyesület

munkatársai közös együttműködéssel a „Csokigyűjtő” akció keretében mintegy 2700 nehéz
sorsú gyermek számára tették emlékezetessé a karácsonyt, vagy más szervezetekkel történt
közös szervezésében több száz állami gondozott, nélkülöző családokban felnövő gyermek
ülhetett fel a Kossuth téren álló óriáskerékre.
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3. Városi szintű civil szervezetek
Az Önkormányzat számos

civil szervezetet támogat városunkban. A civil szervezetek

részvétele a városi fejlesztésekben tágabb értelmezési keretbe helyezi a gazdasági fejlesztési
programokat, bevonva abba különböző szociális, környezetvédelmi, diszkrimináció-ellenes és
egyéb szempontokat.
Debrecenben nagyon szerteágazó a civil szektor, egyaránt alakultak kulturális, oktatási és
tudományos, egészségügyi és szociális, környezetvédelmi, gazdaság- és településfejlesztési,
sport és szabadidős, valamint egyéb szervezetek.
3.1. Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszerbank Egyesület
Új kezdeményezésként indult 2018. novemberében az első helyi élelmiszerbank, Hajdú-Bihar
Megyei Élelmiszerbank néven, melynek célja, hogy a Hajdú-Bihar Megyében, elsődlegesen
Debrecenben élő rászorulókat még hatékonyabban tudják ellátni mentett élelmiszerrel.
Az Egyesület célja az, hogy koordinálja, optimalizálja a debreceni élelmiszermentést és a lehető
legszélesebb körben tudja szétosztani a megmentett élelmiszert. Tevékenységük során a partner
áruházakból összegyűjtik azokat az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszereket, amelyek nem
kerülnek értékesítésre. Az élelmiszerek minőségi ellenőrzés után szétosztásra kerülnek az
együttműködő karitatív partnerszervezetek között, melyek eljuttatják azokat a rászorulókhoz.
Az Egyesület jelenlegi 35 karitatív szervezettel
áll kapcsolatban. Partnerszervezetén keresztül
gyermekeket, családokat, időseket, fogyatékkal
élőket,

hajléktalanokat

lát

el

mentett

élelmiszerekből készített csomagokkal. Többek
között napi szinten biztosítanak pékárut és
zöldség-gyümölcsöt

7

debreceni

családok

átmeneti otthonának, a ReFoMix Nonprofit
Közhasznú

Kft.

utcai

szolgálatának,

a

Nagycsaládosok Egyesületének és a Debreceni Karitatív Testület tagszervezeteinek. 2019-ben
több mint 500 tonna élelmiszert mentett meg és osztott ki. 2019-ben közel 20 ezer ember
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megélhetését segítette élelmiszer-adománnyal, továbbá a szervezet által szétosztott élelmiszeradomány értéke közel 400 millió forint volt.
3.2. Debreceni Karitatív Testület (a továbbiakban: Testület)
2015. óta hatékony, humanitárius feladatokat lát el a hátrányos helyzetű, rászoruló debreceni
idősek, családok és a szociális gondoskodásban élő
gyermekek,

valamint

a

tartós

bentlakást

nyújtó

intézményekben élő idős emberek körében.
2018:
Farsangi akciók: öt debreceni óvodában szervezett
farsangi ünnepségen megközelítőleg 1000 gyermek kapott
ajándékot.
Alma adomány: a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Szociális és Fejlesztő Központ Debrecen felajánlásából 20
tonna almát oszthattak ki 1560 család részére.
Márciusi adományosztás: az év elején 1220 db tartós
élelmiszercsomagot osztott szét városunk szociálisan

A Testületről és az általuk
ellátott feladatokról
2019. év végén 27 tagszervezetből,
jelenleg 31 tagszervezetből áll.
Az elmúlt két évben évente a
karácsonyi szeretetakciójában 3500
csomag élelmiszert gyűjtött össze,
több mint 400 önkéntes segítő,
több mint ötszáz magánszemély,
közel harminc gazdasági társaság és
a Testület tagszervezetei
összefogásával.

rászorulói részére.
Ételosztás:

a

Szent

Lukács

Görögkatolikus

Szeretetszolgálat Karitatív Irodája minden hónap első vasárnapján 340 adag meleg ételt osztott
ki a rászorulók részére.
Segítségnyújtás tűzkárosultak részére: 2018. május 6-án kigyulladt a Dienes János utca 25.
alatti százlakásos társasház alagsori helyisége. A tűz okozta károk helyreállításig egy hétig
meleg étkezést biztosított az épületben lakók részére.
Általános iskolás gyermekek nyári gyermekfelügyelete: az Önkormányzat DMJV
Gyermekvédelmi Intézménye útján az alternatív napközbeni ellátás keretében szabadidős
programokat

és

prevenciós

szolgáltatásokat

nyújtott. A programok

szervezésében

tagszervezetek is aktívan részt vettek. A nyári gyermekfelügyeletet összesen 301 gyermek
részére igényelték a szülők.
A Nyúl Terméktanács által adományozott nyúlhúsból 40 család részesült.
Lakásfelújítás: a lakás felújítását a család nehéz anyagi körülményei miatt, önerőből nem tudta
volna megoldani, így önkéntesein keresztül segített a lakásfelújításban.
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Liszt adomány a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából: a Magyarok Kenyere
Program keretében november 20-án 2000 kg finomliszt érkezett Debrecenbe, 245 család
részesült az adományból.
Tanszergyűjtés és osztás alkalmával 500
család részesült tanszeradományokban: az
Önkormányzattal

közösen

2018.

évben

400.000 forinttal egészítette ki az önkéntesek
által gyűjtött, valamint a gazdasági társaságok
adományait.
Szemüveg adomány a rászoruló gyermekek részére: a látás hónapja alkalmából az
Optimarkt Optika felajánlása 3.000.000 forint értékben 52 darab szemüveg szétosztását tette
lehetővé rászoruló családok gyermekei körében.
Adományosztás októberben: október hónapban a Kishegyesi úti Tesco Áruház jóvoltából 30
darab tartós élelmiszert és vegyiárut tartalmazó csomagot adott át a rászoruló családok részére.
Az adományból a Forrás Lelki Segítők Egyesülete által gondozott családok részesültek.
Látogatás a Békés úti lakásotthonba: meglátogatták a Békés úti lakásotthonban lakó
fiatalokat, és megajándékozták a gyermekeket.
Egy fogvatartott családjának támogatása: a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben fogvatartott személy az integráló tiszt közreműködésével kért segítséget a rászoruló
családja részére. A családot tartós élelmiszerrel, valamint ruhaneművel támogatták.
A IV. Karácsonyi Szeretetakció: a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.,
valamint a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. is csatlakozott a programhoz.
A „Kék vödör" akció keretében a sportszervezetek tartós élelmiszereket, illetve sporteszközöket
gyűjtöttek a rászorulóknak 2018. december 6-tól december 20-ig, összesen 986.890 forint gyűlt
össze, mely több mint 1500 „Kék vödör” előállítását fedezte.
Adománygyűjtés az „Add tovább” házikóban: az adománygyűjtést a tagszervezetek által
delegált önkéntesek végezték december 7-től december 23-ig.
Mikulás csomagokat kaptak a Pósa utcai óvodások: az UniFit Fitness & Gym Center
felajánlásából mikulás csomagokat adott át a Pósa utcai óvodások részére. A szeretetakcióban
105 gyermek részesült édességben, melyet a „Segítsünk együtt másokon!” elnevezésű
jótékonysági akció keretében gyűjtöttek össze.
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A Circus America felajánlása: a „Diótörő” című darabjára 100 darab jegyet ajánlott fel a
hátrányos helyzetű debreceni családok gyermekei részére.
„Szeretve

lenni”

Gálaest

volt

Debrecenben: a csokigyűjtő akció 900 állami
gondozásban

élő

gyermek

kapott

az

édességből.

Adományosztás decemberben: karácsonyi szeretetakcióban 3500 tartós élelmiszercsomag
gyűlt össze. Az összefogásban több mint 300 önkéntes segítő, több mint 400 magánszemély,
közel 30 gazdasági társaság és a Testület 20 tagszervezete mellett további 10 civil szervezet
vállalt szerepet.
2019.
Melegétel osztás az Attila téren: a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Karitatív
Irodája minden hónap első vasárnapján 340 adag meleg ételt osztott ki a rászorulók részére.
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. adománya: a „Kék vödör" akció
keretében a sportolók közel 70 „kék vödröt” adtak át.
Több száz gyermek magasból láthatta a hófödte Debrecent: több száz állami gondozott és
nélkülöző családokban felnövő gyermek ülhetett fel Debrecenben a Kossuth téren álló
óriáskerékre.
Farsangi akció: öt debreceni óvodában vett részt farsangi ünnepségeken, melyhez
kapcsolódóan 1500 gyermek részesült csomagban.
Márciusi adományosztás: 2019. év elején ismét tartós élelmiszer adományosztást szervezett
városunk szociálisan rászorulói részére, ahol összesen 500 tartós élelmiszert tartalmazó
csomaggal segítettek.
Virágokkal, édességgel és játékokkal lepte meg a
dombostanyai óvodásokat: 80 tő virág érkezett az
intézménybe. A virágok mellé az óvodások
édességet is kaptak, az önkéntes diákok pedig az
udvaron használható játékokkal lepték meg a
gyerekeket.
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Húsvéti élelmiszerosztás, ételosztás: a Szent Anna Főplébánia Caritas Szervezet Nappali
Intézményével ételosztást szervezett a hajléktalanok részére, valamint tartós élelmiszert
osztottak a rászoruló családok részére.
Virágültetés a Szabadságtelepi Óvoda Halápi telephelyén: a Szabadságtelepi Óvoda Halápi
telephelyén virágot ültettek. Az önkéntesek meglepetéssel készültek az óvodás gyerekeknek, a
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. által felajánlott sportszereket (labda,
hátizsák, hullahopp karika) adták át.
„Veled kerek a Világ” sport - és családi nap: a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit
Kft. 7. alkalommal rendezte meg a „Veled kerek a Világ” elnevezésű sport - és családi napot,
most először sportszergyűjtésre is sor került. A felajánlásokat eljuttatta a hátrányos helyzetű
gyermekek részére.
Pünkösdi ételosztás: a Magyar Református Szeretetszolgálat a Testület közreműködésével 60
adag meleg ételt, valamint tartós élelmiszercsomagot osztott ki a rászorulóknak.
A munkájukat támogatta Debrecen Város Bálja: 11
millió 250 ezer forint gyűlt össze a jótékony célok
megvalósítására,
körülmények

melyből

között

élő

a

debreceni

családok

nehéz

gyermekeinek

tehetséggondozása, nyári gyermekfelügyelet a Dorkász
Kempingben, hajléktalanok integrációs programja (160
fő) valósult meg.
Együttműködés a Debreceni Nyugdíjas Egyesülettel: az Egyesület tagjai 2019. június 24-én
gyermekeikkel, unokáikkal együtt „Családi napot” tartottak a Vekeri tónál. Erre az eseményre
meghívták az értelmi fogyatékos gyerekeket, fiatalokat is. A rendezvényen több mint 100 fő
vett részt. A programokat felajánlásokkal támogatták.
II. Debrecenimami „Család Expo”: a Debrecenimami
közreműködésével második alkalommal szervezett a
családoknak családi napot, ahol összesen 60 szervezet
nyújtott tájékoztatást tevékenységükről. A „Család
Expon” adománygyűjtő pontot is kialakítottak. A
programon 800-1000 fő vett részt.
Általános iskolás gyermekek nyári gyermekfelügyelete: az Önkormányzat DMJV
Gyermekvédelmi Intézménye útján az alternatív napközbeni ellátás keretében szabadidős
programokat és prevenciós szolgáltatásokat nyújtott. 33 általános iskolából összesen 264
gyermek vett részt.
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Tehetségbarát önkormányzat: Debrecen 2019-ben elnyerte a „Tehetségbarát Önkormányzat”
címet, mellyel a Debrecenben zajló tehetséggondozási programot díjazták. A címmel együtt
járó támogatásból a Debreceni Tankerületi Központ közös ajánlásával debreceni, hátrányos
helyzetű, tehetséges fiatalok nyári táborba mehettek az Agóra Tudományos Élményközpontba.
A két hetes nyári táborban 30 kiválasztott tehetséges gyermek vett részt. A Testület 2019.
november 23-án kirándulást szervezett Poroszlóra a tehetséggondozó programban résztvevő
gyermekek és családjaik részére. Érdekes és látványos programokon vehettek részt a családok.
A programon 70 fő vett részt.
Tanszergyűjtés és osztás: 500 család részesült
tanszeradományokban, a gyűjtési akció során 150
önkéntes vett részt. Az adományokat a tanyavilágban
élő rászoruló gyermekekhez vitték el.

Adományokat gyűjtöttek a debreceni cég családi napján: az Eurings Zrt., valamint Mitor
Kft. 2019. szeptember 14-én „Jótékonysági Családi Napot” szervezett. A „Segíts, hogy
segíthessünk!" jótékony akció során tartós élelmiszert, írószereket, füzeteket, iskolai
felszereléseket gyűjtöttek össze. Az olasz cégek 220 munkatársa több mint 600 kiló tartós
élelmiszert, iskolai felszerelést és játékot gyűjtött össze a jótékonysági családi napon.
Minőségi szemüvegeket kaptak rászoruló debreceni családok: az Opti Markt Optika
felajánlásának köszönhetően 3,5 millió forint értékben 51 darab szemüveget adott át a Fórum
Bevásárlóközpontban rászoruló családok gyermekeinek.
Debreceni sportszervezetek is csatlakoztak a „Kék vödör” akcióhoz: 2019-ben immár
ötödik alkalommal szervezte meg Karácsonyi Szeretetakcióját. A korábbi évekhez hasonlóan a
Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. tavaly is csatlakozott az általa szervezett
akcióhoz.
Mikulás napi ajándékok a Mesekert Óvoda csapókerti óvodásainak: az UniFit Fitness &
Gym Center felajánlásából mikuláscsomagokat adott át a Mesekert Óvoda Jánosi utcai
telephelyének óvodásai részére.
A Debreceni Nemzetközi Iskola is csatlakozott a felhíváshoz: a Debreceni Nemzetközi
Iskola szülői közössége az elsők között csatlakozva szervezett adománygyűjtést az
intézményben. Az iskolába járó gyerekek és családjaik által összeállított 93 darab nagyértékű
adománnyal a közel száz hátrányos körülmények között élő gyermek részesült.
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Együtt ünnepeltek a családok a Nagysándor-telepen: adventi programon vehettek részt a
Nagysándor-telepiek, ahol négyszáz darab tartós élelmiszercsomagot is kiosztottak.
Több ezer tábla csokit gyűjtöttek az állami gondozott gyerekeknek Debrecenben: a Bihari
Állami Gondozottak Egyesülete a Testület partnereivel közösen, mintegy 2700 nehéz sorsú
gyermek számára tették emlékezetessé a karácsonyt. A szervezők a Lovardában gálaműsor
keretében adták át az ajándékokat a gyerekeknek.
Kétszáz adag meleg ételt osztott ki
Domboson: a Paripa Csárda, valamint a
Nagykonyha

Kft.

felajánlásának

köszönhetően 200 adag melegétel osztott ki
a tanyavilágban élő rászorulók részére. A
Magyar

Ökumenikus

Segélyszervezet

Szociális és Fejlesztő Központ jóvoltából
pedig 2000 kg liszt került kiosztásra.
“Jótékonysági szeretetvendégség” a halápi tanyavilágban élő gyerekek számára: a Testület
felhívásához több szervezet, vállalkozás, intézmény csatlakozott és szervezett folyamatosan
adománygyűjtést az adventi időszakban, ahol karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve a
halápi tanyavilágban élő óvodáskorú gyerekeket fogadták és okoztak nekik örömöt.
Szeretetdobozok a repülőtérről: a Debreceni Nemzetközi Repülőtér munkatársai
„Cipősdoboz akció” elnevezéssel adománygyűjtést szerveztek az adventhez kapcsolódóan. Az
akció időtartama alatt csaknem 50 doboz adomány gyűlt össze, melyeknek címzettjei
elsősorban 3-4 éves gyermekek, valamint családok.
Olimpikonok látogatták meg a debreceni iskolákat és az ”Add tovább” házikót: Jászapáti
Petra és a tavalyi téli olimpián gyorskorcsolyában aranyérmet szerző Liu Shaoang és Knoch
Viktor ellátogattak a debreceni iskolákba, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a Rövidpályás
Gyorskorcsolya Eb-t, amit januárban rendeztek meg Debrecenben.
Az „Add tovább!” házikóba 33 ajándékokkal teli kék vödröt vittek, amelyeket a verseny
elővételes jegyértékesítése során befolyt összegből vásároltak.
Hogy mindenkinek szép legyen a karácsony,
adományt

kaptak

a

rászoruló

családok:

az

összegyűjtött 3500 db tartós élelmiszer csomagból 300
csomagot juttatott el a DMJV Család- és Gyermekjóléti
Központjának telephelyein keresztül a gondozott
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családok számára. A többi csomagot tagszervezeteinek koordinálásával juttatták el a rászorulók
részére.
Karácsonyi vacsora Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Szakosított
Ellátási Központjában: a DMJV Városi Szociális Szolgálat Szakosított Ellátási Központja
által szervezett karácsonyi ünnepséghez csatlakozott,
ahol ajándékokat adtak át a lakóknak.
Az adománygyűjtést a Debreceni Karitatív Testület
tagszervezetei által delegált önkéntesek végezték.

3.3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: KEF)
A Kábítószer Egyeztető Fórum (a
továbbiakban: KEF) szakmai munkáját a
jelenleg hatályos „Nemzeti Drogellenes
Stratégia

2013-2020

Tiszta

józanság,

küzdelem

a

bűnözés

ellen”

című

tudat,

kábítószerdokumentum

alapján, valamint a 2014. szeptember 16án

elfogadott

„Tegyünk

közösen!”

Debrecen Megyei Jogú Város átfogó
stratégiája a szenvedélybetegségek megelőzésére és a szenvedélybetegek ellátására 2014-2020
című dokumentumokban foglaltaknak megfelelően végzi.
A stratégiai gondolkodás fontos eleme a Fórum javaslattevő, koordináló funkciójának erősítése,
valamint az önkormányzati döntések, koncepciók összehangolása a helyi stratégiában
megfogalmazott szakmai elvekhez.
A Fórum szakmai tevékenységének változatlanul kitűzött célja a városban működő
szenvedélybetegségek megelőzése és ellátása területén működő szervezetek, Debrecen város
lakossága és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
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közötti párbeszéd és együttműködés erősítése a drogprobléma városi szintű kezeléséről és a
hatékonyabb szakmai koordinációról.
Jelenleg 44 – ebből 9 civil – tagszervezettel működik. A város minden évben 500.000 forinttal
támogatja a KEF működését, amit lehetőség szerint kiegészít az Emberi Erőforrások
Minisztériuma erre a célra meghirdetett pályázati forrásának a lehívásával. Emellett az
önkormányzat 2018-ban 717.000 forinttal, 2019-ben 400.000 forinttal járult hozzá az
ártalomcsökkentő szolgáltatások költségeihez a Campus Fesztivál partiszínterén, amelyet a
KEF három tagszervezete: a Forrás Lelki Segítők Egyesülete, a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért
Egyesület, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ
Debrecen szakképzett munkatársai biztosítanak.
2019-ben több mint 30 (összesen 36) szakmai program valósult meg. A Csomópont
Drogprevenciós Irodának, amely egyben a KEF információs irodája is, az Ifjúsági Ház nyújt
otthont és sok szakmai program is itt valósul meg.

3.4. Debreceni Ifjúsági Önkormányzat
A Debreceni Ifjúsági Önkormányzat bevonásával az Önkormányzat törekszik az ifjúsági
érdekképviselet erősítésére, amely a
demokráciára

nevelés

fontos

helyszíne. A város évente támogatja
programjaik

megvalósítását,

valamint állandó helyet biztosít
számukra az Ifjúsági Házban. A
fiatalok együttműködnek a városi
szintű ifjúsági rendezvények lebonyolításában jelentős önkéntes munkaerőt biztosítva, valamint
kreatív ötleteikkel segítik azok megvalósulását.
Programjaik között megtalálhatók a Debreceni Városi Diákfórum, Városi Focikupa, Városi
Elsősavató, illetve zenés esték és képzések.
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3.5. Debreceni Idősügyi Tanács
A

polgármesteri

megteremtette

a

vezetés

több

közvetlen

ágazatban

tapasztalatcsere

lehetőségét a társadalmi szervezetekkel. Így
indultak útjára a szociálpolitikai kerekasztal
találkozók,

illetve

érdekképviseletét

a

nyugdíjasok

tömörítő,

jelenleg

6

tagszervezetből álló Debreceni Idősügyi Tanács.
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a
191/2016.

(VI.

23.)

számú

határozatával

alakította meg a Debreceni Idősügyi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács), melynek 6 civil
szervezet is tagja az önkormányzattal közösen.
A Tanács működésének célja az idős emberek érdekeit képviselő és védő szervezetek
(társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok) és az Önkormányzat együttműködésének
elősegítése, illetve az idős embereket érintő nehézségek és problémák feltárása, azok
megismerése és enyhítése, a vélemények és információk cseréje, valamint a különböző célok,
törekvések egyeztetése. A Tanács munkáját a Polgármesteri Hivatalban dolgozó idősügyi
referens is segíti. 2019-ben a Tanács tagszervezetei aktív konzultációval járultak hozzá az
Idősügyi Stratégia elkészítéséhez, javaslataik, észrevételeik a szakmai dokumentumban
szerepelnek.

3.6. Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal)
A Kerekasztal 2004. február 5. napján
fogadta el az ügyrendjét. A Kerekasztal
feladata a szociális szolgáltatástervezési
koncepcióban

meghatározott

megvalósulásának,

feladatok

végrehajtásának

folyamatos figyelemmel kísérése. Tagjai az
Önkormányzat

területén

szociális

intézményeket

működtető

fenntartók

képviselői, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati
39

rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. Jelenleg a Kerekasztal 39 tagú, amelyből 16
civil szervezet. Az elmúlt két évben a Kerekasztal megtárgyalta és véleményezte az
ügyrendjének módosítását és a város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát.
3.7. Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben (CLLD)
A projekt pályázat útján 2016 óta lehetőséget biztosít arra, hogy a civil szervezetek bevonásával
ún. „mini grant” támogatásokat nyújtson az adott településrészen élő és aktívan működő
szervezetek számára. A projekt támogatások koordinálására megalakult a Debreceni Helyi
Akciócsoport (HACS) pályázatokat előkészítő munkacsoportja, valamint a pályázatokat
elbíráló munkacsoportja. Tagjai közül 14 a közszférához, 6 az üzletihez és 12 a civil szférához
tartozik. A konzorcium célja, hogy Debrecen hosszú távú közösségi és kulturális tartalmú
fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb városi szereplő egyetértésével, közreműködésével
valósuljon meg. Ennek érdekében a konzorcium feladata a kulturális és közösségfejlesztési
tartalmú Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések
megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozása és működtetése. A stratégia célként
megfogalmazza a helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozását, a helyi
társadalom megújítását, a helyi és közösségi alapú gazdaság fejlesztését, valamint a három
specifikus célon túl figyelembe veszi még a közös jövőkép elérését is. A 2018-2019. évben 5
pályázati felhívásra 34 db pályázat érkezett be, amelyből 25 nyertes pályázó 485.322.018 forint
támogatásban részesült.
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4. Nemzeti szintű civil szervezetek
4.1. Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
alapító

tagja

a

Debreceni

Karitatív

Testületnek. Célja karitatív feladatellátás,
segítségnyújtás

a

szükségben

lévőknek,

betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek,
hátrányos helyzetűeknek, hajléktalanoknak,
menekülteknek,
katasztrófák

zarándokoknak,
és

háborús

valamint
események

áldozatainak. Céljainak megvalósítását olyan személyek összefogásával végzi, akik a római
katolikus vallás és a Máltai Lovagrend szellemében önkéntesen, társadalmi munkában
együttműködnek e feladatok teljesítésében.
A hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Észak-Alföldi Régió Debreceni Csoportja végzi, melyhez Önkormányzatunk az
elmúlt két évben 10.000.000 forint támogatást biztosított. A 2018-tól a szolgáltató által
elkészített ebédet a Máltai Házban biztosítja a szervezet a gyermekek számára. Az étkeztetett
gyermekek átlagos száma 100 fő/alkalom. A gyermekek felügyeletét az étkezés ideje alatt a
szolgálat önkéntesei látják el. A támogatásnak köszönhetően válhatott folyamatossá a hétvégi
étkeztetési program, amely lehetővé teszi, hogy a leginkább rászoruló gyermekek hétvégén is
meleg ételhez jussanak.
4.2. Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány
Magyar Református Szeretetszolgálat egy református hátterű, keresztyén alapértékekre épülő
közhasznú, karitatív szervezet, mely 2006 óta működik. Az Alapítvány székhelye Budapest,
vidéki telephelyei működnek Debrecenben, Vásárosnaményban és Ózdon. Az Alapítvány
alapító tagja a Debreceni Karitatív Testületnek. Debreceni irodájában fogadja a rászorulókat.
Legfontosabb feladataik az adománygyűjtés és -osztás. A határ közelsége miatt a határon túli –
kárpátaljai, erdélyi és délvidéki – nélkülöző, bajba jutott embereket is a debreceni iroda
raktárkészletéből támogatják.
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2019. május 24-25. között 11. alkalommal szervezte meg a Magyar Református
Szeretetszolgálat a Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napok programot. A kétnapos
rendezvényen közel 15.000 önkéntes, 260 településen nyújtott segítséget. Május 18-án
Debrecen adott helyet a Magyar Református Egység Napjának, mely nagyszabású rendezvény
során a Magyar Református Egyház Kárpát-medencében való újraegyesülésének 10.
évfordulóját ünnepelték.
Az önkéntes napi programokhoz kapcsolódóan a Debrecenben a Református Kollégium diákjai
a Hősök Temetőjét tették rendbe. A Debrecen-Bánki
Református Általános Iskola önkéntesei időseket
látogattak meg, a BAGE Egyesület önkéntesei pedig
állami gondozott gyermekek számára gyűjtöttek
édességet. A Szeretetszolgálat debreceni munkatársai
a Bárczi Gusztáv EGYMI Fejlesztőiskolájába
látogattak, ahol a gyerekekkel és a munkatársakkal
közösen virágot ültettek és lefestették a kerti
bútorokat.
4.3. Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének
önálló jogi

személyiséggel

rendelkező

tagegyesülete, amely 253 tagcsaládból áll.
Főként

a

családokért,

a

családokban

felnövekvő gyermekekért, a nagycsaládok
érdekvédelméért,
közösséggé

egészségmegőrzéséért,

szervezésükért

dolgoznak.

Egyesületük tagjai a három vagy több
gyermeket tudatosan vállaló családok.
Érdekvédelmi, ismeretterjesztő, kulturális, egészségmegőrző előadásokat, tréningeket és
programmegbeszéléseket tartanak a családok felnőtt és fiatal tagjai részére. Rendszeresek sport
programjaik, kulturális vetélkedőik, az évfordulókról való megemlékezéseik is.
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Életmese pályázatukat 12. éve hirdetik meg,
melyre 354 pályázat érkezett határon innen és túl.
A legjobb szülőkről, dédszülőkről szóló
történeteket kötetbe szerkesztve jelenítik meg
minden alkalommal, hat éve a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségével közösen.
Saját szervezésű programjaik közül kiemelendő a
Gyermeknap, melyen 489 fő és a Mikulás 473 fő
vett részt 2019-ben. A szervezet tagja a Debreceni Karitatív Testületnek.

4.4. Magyar Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt tevékenységét a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold mozgalom
alapelveinek megfelelően fejti ki, amely alapelvek: emberiesség, pártatlanság, semlegesség,
függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség.
A Magyar Vöröskereszt fő célkitűzései, amelyek
elérése

érdekében

az

alap-

és

kiegészítő

tevékenységeit végzi: az élet, az egészség
védelme, az emberi személyiség tiszteletben
tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok
enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres
konfliktusok,

katasztrófák

áldozatainak

megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó
feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek
terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés, karitatív feladatok ellátása. A Hajdú-Bihar
Megyei Szervezet, amely alapító tagja a Debreceni Karitatív Testületnek a közhasznú feladatok
közül adományok gyűjtésével és elosztásával, akciók szervezésével részben önállóan, részben
más szervezetekkel együttműködve részt vesz szociális segélyezésben és gondozásban.
Tanfolyamokat

szervez

az

önkéntes

segítőknek,

dolgozóinak

és

az

érdeklődő

együttműködőknek. Terjeszti a vöröskeresztes eszméket és szellemiséget. Építi megyei
szervezete tagságát és önkénteseinek számát. Közreműködik balesetek, katasztrófák,
tömegszerencsétlenségek megelőzésében és felszámolásában. Végzi a gépjárművezető-jelöltek
oktatását, vizsgáztatását elsősegély nyújtási ismeretekből. A vöröskereszt eszméivel
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összhangban a mindenkori társadalmi szükségletek szerint egyéb országos és helyi feladatokat
is vállal, és végez.

4.5. ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
Önkormányzatunk

a

kötelezően

nyújtandó szociális alapszolgáltatásokat,
szakosított ellátásokat saját intézmények
működtetésével, valamint egyházi és
civil

szervezetekkel

szerződések
rászorulóknak,

kötött

útján
s

ellátási

biztosítja
jól

a

prosperáló,

országosan is elismert ellátórendszert
üzemeltet.

A

hajléktalanok

megsegítésére évek óta a ReFoMix
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötünk szerződést utcai szociális munka, nappali ellátás
(melegedő) biztosítására, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, családok
átmeneti otthona fenntartására.
A társaság munkatársai egyrészt megpróbálják az alapszükségletek, úgy, mint szállás,
tisztálkodás, orvosi ellátás, étkeztetés kielégítésével élhetőbbé, emberibbé tenni a hajléktalan
emberek életét, másrészt munkalehetőségek felkutatásával, a munkaképes ügyfelek rendszeres
jövedelemhez segítésével, képzésekkel, lakhatási támogatás biztosításával arra törekszenek,
hogy képessé váljanak kiutat találni a hajléktalanságból.
Az „Elsőként lakhatás”, illetőleg a
Sorsfordítók című program keretében a
város 2018 és 2020 között két éves
projektet valósít meg. A ReFoMix Kft.
több mint húsz hajléktalan ügyfele
számára biztosít támogatott lakhatást az
azt kísérő intenzív szociális munkával
és további szolgáltatásokkal együtt.
A résztvevők akkreditált – tanulási- és
munkamotivációs, az önálló lakhatással kapcsolatos ismereteket, valamint alapvető
kompetenciákat közvetítő – tréningeken vesznek részt, illetve tízen OKJ-s kertészképesítést is
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szerezhetnek. A projekt során támogatott és utcai életmódot folytató ügyfelek patronálására a
szociális munkások mellett pszichológus, addiktológus, jogász és sorstárs segítő is
rendelkezésre áll. A szervezet alapító tagja a Debreceni Karitatív Testületnek.
4.6. Ökumenikus Segélyszervezet
Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb,
nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Hatékony segítséget nyújt a nélkülözőknek, a
természeti csapások és ember okozta krízisek károsultjainak. Szegénység elleni küzdelmének
középpontjában a családok és gyermekek támogatása és a társadalmi szolidaritásra való
ösztönzés áll.
Magyarországi szociális és fejlesztő munkája során 17 településre kiterjedő országos
intézményhálózatának 80 különálló szolgáltatásával nyújt segítséget. Legfőbb törekvése, hogy
az átmenti segítségen túl kitörési pontokat is tudjon kínálni a szegénységből. Az év 365 napján
zajló szociális és fejlesztési munka mellett természeti csapások, katasztrófák károsultjait is
segíti. Hazai segítségnyújtásának főbb célcsoportjai a nehéz sorsú családok, a nélkülöző
gyerekek, szenvedélybetegek, a fedélnélküliek, a bántalmazás áldozatai, illetve a katasztrófák
károsultjai.
A Simonffy utcán 1996-tól működő nappali
intézmény

(hajléktalanok

nappali

melegedője) az év minden napján nyitva áll
a hajléktalanok számára és biztosítja az ide
vonatkozó rendeletekben előírt valamennyi
szolgáltatást.
Két

utcai

szolgálatot

működtet

együttműködve a Refomix Nonprofit Kftvel. A Kertségi Utcai Szociális Szolgálat a
város keleti területét látja el, a Lakótelepi Utcai
Szociális Szolgálat pedig a nyugati részét. Az utcai szolgálatok együttesen közel 200 elsősorban
a külterületen élő hajléktalant látnak el. Mindkét szolgálat önálló gépjárművel rendelkezik.
Az addiktológiai problémával küszködőkkel és hozzátartozóikkal a kétezres évektől kezdett el
foglalkozni a debreceni központ. Két nappali intézmény működik a célcsoport számára. Az
egyik a Rákóczi utcán van, amely 30 férőhelyes, a másik a Víztorony utcán, amely 40
férőhelyes. A két intézmény hasonlóan a nappali melegedőhöz az év minden napján nyitva tart.
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Az ellátottak jórészt alkoholbetegek, illegális szerhasználók valamint valamely viselkedés
függőségben szenvedők. Évente közel 100 ellátást igénylőnek nyújtanak szolgáltatásokat.
A szenvedélybetegek közösségi ellátása szolgáltatás elsősorban a megkereső munkára helyezi
a hangsúlyt, így próbálja elérni a szerhasználati zavarokkal küzdőket és hozzátartozóikat. 41 fő
ellátását biztosítja a szolgáltatás és évente 50-60 embert látnak el.
Az alacsony küszöbű ellátás egy anonim
módon igénybe vehető szolgáltatási
forma

elsősorban

az

illegális

szerhasználók számára. Az ellátás
elsődleges

célcsoportja

a

fiatal

korosztály. Itt is nagy hangsúly
helyeződik

a

megkereső

tevékenységre. Rendszeresen jelennek
meg külső helyszíneken: drogellenes
világnap,
dohányzásellenes

józanság

napja,
világnap,

egészségnapok, fesztiválok, városi nagyrendezvények. Megelőző-felvilágosító szolgáltatást
biztosítanak eljárás alá vont fiatalok számára. A szolgáltatás a megalakulása óta tagja a városi
KEF szervezetnek.
2019-ben 94 milliós támogatást nyert az EFOP programok keretében, melynek eredményeként
az eddig legnagyobb volumenű drog-prevenciós programot hajtják végre Debrecenben 2021
őszéig.
2013-tól működik a Játék Határokkal nevű szerencsejáték prevenciós modellprogramjuk a
Szerencsejáték Zrt. támogatásával, mely Debrecenben került kidolgozásra és kipróbálásra 4
iskolában. Jelenleg a program az ország 30 településén folyik.
A Segélyszervezet karitatív tevékenysége keretében rendszeresen érkeznek különböző
adományok Debrecenbe, melyek nagyon színes képet mutatnak az elektronikai eszközöktől az
élelmiszereken át a tisztasági csomagokig. Rendszeresen kapnak és juttatnak el a rászorulókhoz
gyógyhatású készítményeket, ruhaneműket, tisztálkodási szereket. A szervezet alapító tagja a
Debreceni Karitatív Testületnek, mellyel együttműködve a nagyobb szállítmányokat közösen
tudják a legmegfelelőbb helyekre eljuttatni.
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5. Nemzetközi civil szervezetek
5.1. Amerikai Kuckó
Az Amerikai Kuckó információs és kulturális iroda az amerikai nagykövetség, a debreceni
Önkormányzat és a Debreceni Egyetem együttműködésével jött létre 2006. szeptemberében. A
debreceni Amerikai Kuckó célja, hogy olyan programokat és szolgáltatásokat nyújtson,
amelyek összekötik a helyi közösséget és az egyéneket az amerikai társadalommal, annak
értékeivel és kultúrájával. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Központi Könyvtára biztosít
számára helyet és működési feltételeket, valamint számos
közös program megvalósításában vesznek részt. A Corner
lehetőséget teremt arra is, hogy a látogatók az élet minden
területéről érkező különleges előadókkal is találkozzanak.
Állandó programokkal - angol társalgási klub, The
Entrepreneur in Me, Business Conversation Club, Média
Detektív - és tematikus programokkal - készségfejlesztő
workshopok, amerikai ünnepek (Halloween, Hálaadás,
Karácsony, Függetlenség Napja), kvíz-estek, társasjátékestek, filmklubok, EducationUSA tanácsadás az amerikai
felsőfokú tanulmányokról, - valamint kiemelt egyéb
programokkal várják az érdeklődőket. Az egyedülálló lehetőségeket kínáló közösségi hely
2019-ben összesen 115 programmal, 3353 látogatóval és 3309 programrésztvevővel
büszkélkedhetett.
5.2. Debreceni Alliance Française Kulturális Egyesület
Az Egyesület céljának tekinti – az 1883-ban
Párizsban

alapított

Alliance

Française

alapszabályával és céljával összhangban –,
hogy Debrecen városban és a debreceni
régióban terjessze a francia nyelvet és
összefogja mindazokat, akik hozzá kívánnak
járulni a francia nyelv és kultúra jobb
megismeréséhez, illetve elő akarják segíteni
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Magyarország és Franciaország között az oktatási, kulturális, tudományos, szabadidős és sport
kapcsolatok fejlesztését. Az Egyesület a kulturális kapcsolatok útján hozzájárul Debrecen és a
régió társadalmi-gazdasági fejlesztéséhez. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek
Fiókkönyvtár épületében működik.
Az Alliance Française intézményeknek három alapvető küldetése van:
Franciaországban és más országokban: francia nyelvórákat kínálni mindenki számára;
Jobban megismertetni a francia és frankofón kultúrákat
Valamint előmozdítani a kulturális sokszínűséget.
5.3. Debreceni Német Kulturális Fórum
Debrecen és elsősorban a Debreceni Egyetem, valamint Debrecen városa és vonzáskörzete
körében a német nyelvű kultúra és életforma megismertetésére, társadalmi és baráti kapcsolatok
ápolásának elősegítésére alapított országos egyesület. A Debreceni Német Kulturális Fórum, a
Budapesti Goethe Intézet, és a Budapesti Német Nagykövetség hivatalos partnere Debrecen
városa. Német nyelvű színházi
előadásokat, kiállításokat, zenei
koncerteket

szervez,

évek

óta

aktívan részt vesz a Szemrevaló
filmfesztivál,

az

Irodalmak

éjszakája és az Európai Nyelvi
Koktélbár helyi szervezésében. A
német kultúra mellett a német nyelv
oktatása is a szervezet fontos feladata: rendszeresen szerveznek német nyelvvizsgákat (ÖSD,
Goethe Zertifikat), nyelvtanfolyamokat, nyelvi klubokat.
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