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KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

Éves szakmai beszámoló 

2019. év 

 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület küldetésnyilatkozata: 

Küldetésünk a 10 és 30 év közötti fiatalok támogatása regionális szinten, fenntartható 

projekteken keresztül, hogy tapasztalatokra és élményekre tegyenek szert. Teret és 

lehetőséget biztosítunk a fiatalkori önkéntességen és a diákönkormányzatiságon 

keresztül, önmaguk és közösségük fejlesztésére, az együttműködés, a bizalom és a 

felelősségvállalás értékeinek mentén. 
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Az Egyesület célja: 

Közreműködni az Észak-Alföldi régió és Magyarország ifjúságpolitikájának alakításában, a 

helyi, regionális, országos ifjúsági szervezetekkel együttműködve minél több fórumon 

képviselni a régió és a magyar fiatalok érdekeit 

 

Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú 

tevékenységeket fejti ki: 

  

Közhasznú tevékenység 

 

Közfeladat Jogszabályhely 

1. Gyermek és ifjúsági érdekképviselet 

ellátása 

gyermekjóléti 

szolgáltatások és 

ellátások 

2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 8.pont 

2. Szabadidős- és sportprogramok 

szervezése 

sport, ifjúsági ügyek 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 15.pont 

3. Kulturális programok szervezése kulturális szolgáltatás 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 7.pont 
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I. Gyermek és ifjúsági érdekképviselet ellátása 

I/1. Önkéntes és Iskolai Közösségi Szolgálatos programok 

Debreceni Civilek (DECI) önkéntes program és iskolai közösségi szolgálat 

koordináló program (Debrecen) 

A Debreceni Civilek Önkéntes Program célja, hogy minél több 10-30 év közötti fiatalnak 

adjunk lehetőséget arra, hogy kipróbálja magát az önkéntesség területén. Önkéntes 

Programunk 2006-ban alakult, először még csak egy szűk körű csoportként működött, 

majd az évek során egy egyre szélesebb körű önkéntes programmá alakult. A KÖZ-Pont 

Ifjúsági Egyesület a 2019-es évben is számos elért eredménnyel büszkélkedhet az Iskolai 

Közösségi Szolgálatos, illetve Önkéntes Tevékenységek terén. Hajdú-Bihar megyében 

pedig több partnerünknek köszönhetően minden hónapban meg is valósulnak ezek az 

alkalmak. Az állatmenhelytől kezdődően az idősek otthonán és gyermekotthonon 

keresztül egészen a fogyatékkal élők intézményéig lehet hozzánk különböző segítő és 

önkéntes tevékenységekre jelentkezni. 

Partnerintézményeinkben megvalósult önkéntes tevékenységek:  

Intézmény neve:  Megvalósult tevékenység: Összesen: 

DMJV Reménysugár 

Gyermekotthon 
18 db 

 

 

 

 

 

75 db 

DMJV Idősek és 

Csökkentlátók Otthona 
16 db 

Debreceni Művelődési 

Központ Újkerti Közösségi 

Háza 

12 db 

Fogyatékkal Élők Nappali 

Ellátó Otthona 
9 db 

Állatmenhely (Debrecen) 15 db 

Terepmaraton, Fuss a 

Fényben Sport és Családi 

Nap (sportesemény) 

5 db 

 

Önkénteseket és Iskolai Közösségi Szolgálatos fiatalokat adó iskolák Hajdú-Bihar 

megyében (összesen 26 iskola):  

- Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnázium 

- Tóth Árpád Gimnázium 

- Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 

- Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

- Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

- DSZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

- DSZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma 

- DSZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 

- DSZC Vegyipari Szakgimnáziuma 

- Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

- Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola 

- EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 
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- Debreceni Ady Endre Gimnázium 

- DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 

- Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakképző Iskola 

- Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

- Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

- Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 

- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 

- DSZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma 

- Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma 

 

 Önkéntes: Iskolai Közösségi Szolgálatos 

Összes résztvevő: 15 fő 89 fő 

Összes óraszám: 120 óra 687 óra 

 

Az Iskolai Közösségi Szolgálatos és Önkéntes Tevékenységeinkről  

 

 

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon 

Összesen: 18 alkalom, 28,5 óra 

Tevékenységünk nagy népszerűségnek örvend a középiskolások és önkéntesek körében. 

Az eseményen a résztvevők különböző szobákban vannak, ahol általában kézműveskedés 

folyik. Az alkalmakon a farsangi álarctól kezdve, a színes könyvjelzőkön át, egészen a 

karácsonyi képeslapig, mindenféle színes és izgalmas dolgot lehet készíteni. Nyári és 

tavaszi napokon pedig ezek a tevékenységek gyakran az udvarra tevődnek, ahol lehet 

fogócskázni, vagy bújócskázni a gyerekekkel. Az önkéntesek és iskolai közösségi 

szolgálatos fiatalok másfél órát töltenek el az intézmény falain belül, ahol a kézműves 

foglalkozások mellett játszanak, vagy rajzolnak a gyerekekkel.  

 

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 

Összesen: 16 alkalom, 24,5 óra 

 

Tevékenységünk megszervezésénél, az előzőhöz hasonlóan, törekszünk arra, hogy 

minden hónapban megvalósuljon. Az önkéntes fiatalok az egyszerű kézműves 

fogalakozások mellett tartottak már felolvasó délutánt is, sőt az is előfordult, hogy az 

intézmény dolgozói farsang alkalmából jelmezek zsűrizésére kértek fel minket. Kellemes 

tavaszi napokon pedig az is gyakori, hogy az intézmény dolgozói segítségével a fiatalok 

egy közös sétára viszik le az időseket, amelynek helyszínéül gyakran a Békás-tó szolgál. 

Nyári napokon az otthon dolgozói gyakran tartanak kerti bográcsozást, ahol szintén 

szívesen látnak minden lelkes segítőt.  

http://kossuthgimn.unideb.hu/
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Debreceni Kutyaház Állatotthon 

Összesen 15 alkalom, 50 óra 

Az Együtt az Állatokért közhasznú alapítvány debreceni állatmenhelyére már évek óta 

viszünk ki önkéntes és iskolai közösségi szolgálatos fiatalokat. A menhely több mint 

kettőszáz kutyának és macskának ad otthont, mindezek mellett pedig biztosítja az 

örökbefogadás lehetőségét is. Az önkéntes tevékenységek általában hétvégi napokon 

valósulnak meg, jellemzően a reggeli órákban. A helyszínre érkező fiatalok feladata pedig 

nem több, mint hogy minél több lelkes kutyát sétáltassanak meg. Mindezekhez pedig a 

tökéletes helyszínt menhely előtt elterülő hatalmas mező biztosítja.  

 

Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékosokat 

Ellátó Intézménye 

Összesen 9 alkalom, 14,5 óra 

A debreceni intézmény a súlyosan és halmozottan sérült gyermekeknek és felnőtt korúak 

részére ápolást, gondozást, fejlesztési-, szociális és mentálhigiénés ellátást biztosít. A 

böszörményi úti intézménybe a többi fogadóhelytől eltérő módon csak havi egy 

alkalommal szervezünk le kézműves foglalkozást. A tevékenység kitalálásánál törekedni 

szoktunk arra, hogy valamilyen olyan könnyen és egyszerűen elkészíthető dolgot 

vigyünk, amelyet a lakók minimális segítséggel is el tudnak készíteni.  Az alkalmat pedig 

általában egy teljes körű intézménybejárás követ, amelyen a résztvevők, felügyelet 

mellett bemehetnek a szobákba is.  

Egyéb rendezvények: 

Terepmaraton 

Összesen 4 alkalom, 10,5 óra 

Egyesületünk immáron több éve segíti önkéntesekkel a Terepmaraton elnevezésű 

rendezvényt, amely minden évben kétszer kerül megrendezésre. A programon több, mint 

száz futó vesz részt, akik különböző kategóriákban és színekben indulnak. A résztvevők 

negyed-, fél és hosszú maratoni távokban indulhatnak. A győztesek medálokkal 

gazdagodnak, de a többiek sem maradnak elismerés nélkül, ugyanis minden beérkező 

kap a nyakába egy befutóérmet is.  
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Természettár Tábor 

Összesen 3 hét, 120 óra 

A Természettár által szervezett természetismeret és biológia témájú gyermektáborokban 

idén is számos önkéntesünk illetve iskolai közösségi szolgálatos fiatalunk segédkezett. A 

táborban résztvevő gyermekek napközbeni foglalkoztatásában, étkeztetésében és a 

csoport kísérésben is segítettek a kirándulások alkalmával. Több önkéntesünk már 

visszatérő segítője a tábornak, és tavaly illetve idén is akár több turnusban segítette a 

szervező Matúra és Natúra Alapítvány munkáját. 

 

IKSZ Börze 

Egyesületünk immáron minden évben megszervezi az IKSZ Börze nevű rendezvényt, 

amelyre számos debreceni intézményből és egyesületből invitálunk meg kitelepülőket. Az 

esemény célja, hogy a fiatalok megismerhessék azt, hogy milyen fogadóintézményeknél 

tudják teljesíteni a kötelező iskolai közösségi szolgálathoz szükséges óráikat.  

 

Közösségi Önkéntes Szolgálat (KÖSZ) önkéntes program és iskolai közösségi 

szolgálat koordináló program (Nyíregyháza) 

A Közösségi Önkéntes Szolgálat a 2010-es tanév elején jött létre, azzal a céllal, hogy a 

15 és 30 év közötti fiataloknak Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében lehetőséget nyújtson 

önkéntes tevékenységben való részvételre alkalomszerűen szakmai háttér mellett. 

Emellett Egyesületünknél van lehetőség a 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat eltöltésére 

is. 

 

Partnerintézményeinkben megvalósult önkéntes tevékenységek: 

 

Intézmény neve Megvalósult tevékenységek száma 

Burattino Bábszínház 19 alkalom 

Állatbarát Alapítvány 16 alkalom 

Mókus Játszóház 5 alkalom 

Krúdy Mozi 4 alkalom 

Talentum Alapítvány 2 alkalom 

Kutyafája Egyesület 1 alkalom 
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Összesen 47 tevékenység valósult meg az idén 

Ezeken felül részt vettünk önkénteseinkkel közösen a Csodavár nyári és őszi táborjaiban 

is, ahol 1 hetes turnusokban foglalkozhattunk a gyerekekkel. 

 

Idén is megszervezésre került a Fuss a Fényben Sport és Családi Nap és az Iskolai 

Közösségi Szolgálat Börze, amikről részletesebben lentebb olvashatók információk. 

 

 Önkéntes: Iskolai Közösségi Szolgálatos 

Összes résztvevő: 9 fő 111 fő 

Összes óraszám: 72 óra 525 óra 

 

 

Önkénteseket és Iskolai Közösségi Szolgálatos fiatalokat adó iskolák Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében: 

• NySZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakgimnáziuma 

• Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

• Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 

• Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

• NySZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma 

• NySZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• NySZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 

• Nagykállói Általános Iskola 

• Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

• Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 

• Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 

• Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 

• Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

 



KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
  Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28./A. 
 

  

Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

Néhány kép a tevékenységeinkről: 
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Idén, 2019. november 28.-án került megrendezésre immáron 5. alkalommal az Iskolai 

Közösségi Szolgálat Börze Sportnapok Nyíregyházán. A rendezvény célja, hogy Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye általános és középiskoláiban tanuló diákok, pedagógusok és akár 

a szülők megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Iskolai Közösségi Szolgálatról. Ezentúl 

pedig közelebbről is megismerkedhessenek fogadóintézményekkel, az ott elvégezhető 

feladatokkal kapcsolatosan. 

Az idei évben közel 200 fiatal jelent meg a rendezvényen. 

Az eseménynek az elmúlt évek szokásai alapján, a KORZÓ Bevásárlóközpont adott 

otthont. 

A program támogatói voltak: KORZÓ Bevásárlóközpont. 

Az esemény az EFOP-1.3.5-16-2016-00381 "Tiéd a Jövő" elnevezésű pályázat 

támogatásával valósult meg.  

 

A program napjait több kitelepülő szervezet is színesítette: 

• AFS Magyarország 

• Déli-alközpont Polgárőr Egyesület 

• Erzsébet Ifjúsági Alap – Nyíregyházi Közösségi Tér 

• Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

• Gamers for Gamers 

• Magyar Mediball Egyesület 

• Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

• Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete 

• Omnis Alapítvány 

• Periféria Egyesület 

• Rejtett Kincsek Down Egyesület 

• Spirit Közhasznú Egyesület 

• Talentum Alapítvány 

• Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete 
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Szolnoki Önkéntes Szolgálat (SZÖSZ) önkéntes program és iskolai közösségi 

szolgálat koordináló program (Szolnok) 

Partnerintézményeinkben megvalósult önkéntes tevékenységek: 

Intézmény neve:  Megvalósult tevékenység: Összesen: 

Vöröskereszt Megyei 

Szervezete 

22 db 

32 db Auriga Egyesület 9 db 

Fuss a Fényben Sport és 

Családi Nap 

1 db 

 

Önkénteseket és Iskolai Közösségi Szolgálatos fiatalokat adó iskolák Jász-Nagykun-

Szolnok megyében (összesen 14 iskola):  

- Szolnoki Műszaki Szakközép-és Szakiskola - Baross Gábor Gépipari-Közlekedési 

Tagintézmény 

- Szolnoki Műszaki SzC Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

- Verseghy Ferenc Gimnázium 

- Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakképző Iskolája 

- Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája 

- Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziuma 

- Szolnoki Kőrösi Csoma Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

- Szolnoki Szolgáltatási SZC Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és 

Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Szakképző Iskolája 

- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari 

Szakgimnáziuma 

- Szolnoki Szolgáltatási SzC Martfűi Damjanich János Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 

- Széchenyi István Gimnázium 

 

 Önkéntes: Iskolai Közösségi Szolgálatos 

Összes résztvevő: 8 fő 96 fő 

Összes óraszám: 76 óra 515 óra 

 

Iskolai Közösségi Szolgálat Börzék (IKSZ Börzék)  

Idén is három helyszínen került megrendezésre az Iskolai Közösségi Szolgálat Börze, 

melyeken összesen 52 kitelepült fogadószervezet ismertethette meg a fiatalokkal a náluk 

végezhető önkéntes tevékenységeket. Debrecenben (Lovarda) 20 kitelepülő közel 310 

diák érdeklődő, Nyíregyházán (Korzó Bevásárlóközpont) 14 kitelepülő szervezet 

mutatkozott közel 320 diák előtt, míg Szolnokon, a Szolnok Plazában 18 szervezet 300 

fiatal vett részt az eseményen. 
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I/2. Diákönkormányzati, diák érdekképviseleti munka, tevékenység 

HABIDISZ – Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége 

Vezetőségik: ezek az alkalmak azért valósultak meg, hogy a szervezet gördülékenyen 

működjön. A vezetőségiken operatív munka folyt, ránéztünk az aktuális programokra és 

azokkal kapcsolatos feladatokra. Minden hónapban két vezetőségit tartott a megyei DÖK. 

 

Stábtalálkozók: olyan megbeszélés, operatív munka, ahol a stábtagokat bevontuk a 

mindennapos munkába a DÖKkel kapcsolatosan. Az egész évben minden hónapban egy 

alkalom legalább megrendezésre került. 

 

A Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége 2019. március 25-én immáron 

tizenkettedik alkalommal rendezhette meg Megyei Diákfórumát. A rendezvényhez a 

Hajdú-Bihar megyei Önkormányzati Hivatal biztosította az Árpád termét. Az esemény fő 

célja Diákönkormányzat vezetőségének megválasztása volt, amely sikeresen meg is 

valósult. A Fórumon összesen nyolcvan fiatal vett részt, megyei gimnáziumokból és 

általános iskolákból.  

A Megyei Diákfórumon a hat fős vezetőségbe a következő személyek lettek 

megválasztva: 

• Jeles Bálint – Elnök 

• Sipos Enikő – Alelnök 

• György Annamária – Külkapcsolati koordinátor 

• Stubián Bence – PR koordinátor 

• Király Márk – HR koordinátor 

• Bánsághy Renáta – Programkoordinátor 

 

Időközben sajnos Stubián Bence lemondott tisztségéről, ezért az Egyesület úgy döntött, 

hogy júliusban új választást tart a megüresedett pozícióra. Az eseményen a következő 

fiatalt választották be a HABIDISZ vezetőségébe: 

• Gudor Karolina – PR koordinátor 

 

Szeptember elején még két tovább ifjúsági vezetőnk mondott le posztjáról, ezért a 

szeptemberi közgyűlésünkön megválasztattunk az új tagokat a HABIDISZt elhagyó Király 

Márk és Bánsághy Renáta helyére. Az újdonsült vezetőségbe a következő két tanuló 

csatlakozott be: 

• Csípő Gréta Csenge – HR koordinátor 

• Uri Viktória Krisztina – Programkoordinátor 

 

A márciusi megválasztást követően a vezetőségi tagoknak számos belsős képzésen 

kellett részt venniük. Az ifjúsági vezetőknek minden hónapban részt kell venniük két 

vezetőségi találkozón, illetve ezen felül cél az, hogy egy stábtalálkozó és egy 

stábtalálkozó is megvalósuljon az adott hónapban. A programok minden esetben a 

HABDISZ vezetőségi tagjainak saját ötlete és felelősségvállalása mellett valósulnak meg.  
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A HABIDISZ vezetősége az év során a következő képzéseken vett részt: 

Záró Tréning – Nyíregyháza 

 

 

 

Márciusban megtartottuk záró tréningünket, a hónapban leköszönt ifjúsági vezetőinknek. 

A tréning helyszínéül Egyesületünk nyíregyházi irodája szolgált. A tréningen összesen 

négy megyei diákönkormányzat fiataljai vettek részt, a szakmai értékeléseket és 

feldolgozásokat követően pedig egy Ballagási Ceremóniával búcsúztattuk őket. A 

Ballagáson a DÖK elnökök leköszönő beszédét követően a diákönkormányzatok felnőtt 

segítői, koordinátorai szóltak a fiatalokhoz. Ajándékként és emlékül minden fiatalunk egy 

"Évkönyvet" kapott, amelyben az elmúlt egy év programjai saját rendezvényeik és 

képeik kaptak helyet. 

 

 

Évindító Képzés – Törökszentmiklós 

Az év áprilisában újból megtartottuk az immáron nagy hagyománynak örvendő évindító 

tréningünket. Az esemény fő célja, hogy a márciusban megválasztott ifjúsági vezetők 

megismerkedjenek egymással és ezzel együtt elkezdjék a közös munkát is. A képzésen 

leginkább a csapatépítés és a tapasztalatátadás szerepel a legfőbb célok között. Az 

eseményen mindezek mellett fontos, hogy az elkövetkezendő év legfőbb keretei 

elhangozzanak és a fontos részletek is átbeszélésre kerüljenek. A játékos és tartalmas 

programok mellett a fiataloknak az egymás iránti bizalom kiépítése mellett, lehetőségük 

nyílt arra is, hogy az Egyesület munkájával is még jobban megismerkedjenek. 

 

 

Diákakadémia – Létavértes 

Egyesületünk számára mindig is fontos volt a diákok és fiatalok képzése, illetve az is, 

hogy a szervezetünknél gyakorló fiatalok sikeresen fejleszthessék önmagukat. Ennek 

okáért júliusban újból megrendeztük az öt napig tartó Diákakadémiánkat.. Az immáron 

negyedik alkalommal megszervezett Diákakadémia három fő küldetést tűzött ki céljául, a 

gyakorlati tudás átadását, kompetencia fejlesztését és az egyéni célok megjelöléséhez 

való segítségnyújtást. Az itt lévő fiatalok minden nap egy-egy témához kapcsolódó 

képzésen illetve műhelymunkán vehettek részt. Az öt nap során az ifjúsági vezetők a 

diákjogok megismerése mellett figyelmet fordítottak az önismeretre és a szociális 

kompetenciák fejlesztésére is.  
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Outdoor Tréning – Panyola 

Idén is Panyola és a környező települései adtak otthont az immáron szintén több éve 

nagy hagyománynak örvendő tréningünknek. Az esemény fő célja az ifjúsági vezetők 

csapatminőségének és kompetenciáinak továbbfejlesztése, mindezt a komfortzónából 

való kimozdítással segítve. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tréningünk idén is egy 

témakör köré épült, választásunk pedig ezúttal a Harry Potter filmsorozat világára esett. 

A tréning során az ifjúsági vezetőknek különböző településeken kellett állomáshelyeket 

megtalálniuk, majd azoknál feladatokat megoldani. Az állomáshelyekre való eljutást a 

fiataloknak saját maguknak kellett megoldaniuk, gyakran a gyalogolás vagy a stoppolás 

módszerét választva. A feladatok kiválasztásánál az Egyesület munkatársai törekedtek 

arra, hogy a fiatalok csak összehangolt csapatmunkával teljesíthessék a 

megpróbáltatásokat. A tréning egyik elérendő célja az volt, hogy az ifjúsági vezetők az 

első nap végén sikeresen találjanak szállást maguknak. Ez idén sajnos nem valósult meg, 

ennek okáért pedig másnap a tréning folytatása helyett az Egyesület munkatársai egy 

egész napos feldolgozást tartottak a fiataloknak. A feldolgozáson a diákok szabadon 

megoszthatták tapasztalataikat és érzéseiket, így a közel nyolc órás blokkban sok 

minden kibeszélésre került.  

 

 

A HABIDISZ által szervezett programok 

 

 

 

 

Január – Suli Fórum DÖK elnököknek  

A Megyei Diákfórum választási eredményeinek kihirdetését kiscsoportos műhelymunka 

követte. A műhelymunkában a fiatalok három témában szerezhettek új tudást, építhettek 

kapcsolatokat és kifejezhették meglátásaikat, ötleteiket, gondolataikat. 
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Március – Kerekasztal Beszélgetés 

A márciusban megtartott rendkívüli Közgyűlésünk eredményeinek kihirdetését követően 

egy kerekasztal beszélgetésen vehettek részt a meghívottak és az érdeklődők. A 

beszélgetés főbb tematikáját a fiatalok külföldön, vagy belföldön való maradása, vagy 

éppenséggel munkavállalása volt. A téma különösképpen aktuálisnak mondható a fiatalok 

kivándorlási rátái miatt folyamatosan elöregedő társadalmú Magyarországban. Az 

eseményre két előadót hívtak meg a fiatalok, Tóth Kingát és Lukács Rajmundot, akik 

mind ketten a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület munkatársa. 

 

Július – Augusztus – Adománygyűjtés az 

Állatmenhelynek 

Július és Augusztust követően sikeres adománygyűjtést zárt a HABDISZ, a debreceni 

„Együtt Az Állatokért” közhasznú egyesület számára. A fiatalok az Egyesület debreceni 

irodájában, illetve számos kisebb kisállat kereskedésben és állateledel üzletben is 

gyűjtötték az adományokat. A diákok augusztusban két napra még a TESCO áruházba is 

kitelepültek, ahol állatos matricákat és kitűzőket kaphattak az adományozók. A két 

hónapos gyűjtés során rengeteg hasznos felajánlás beérkezett, többek közt nagy 

mennyiségű állateledeles csomagok, játékok, pórázok és textíliák is. A sikeres lezárást 

követően, a HABIDISZ az összegyűjtött adományokkal négy teljes bevásárlókocsit is meg 

tudott tölteni. 

 

 

Szeptember – Kerekasztal beszélgetés 

Popkultúra témakörben 

A HABIDISZ által szervezett kerekasztal beszélgetésen, két meghívott előadóval is 

lehetőség volt társalogni, Antal Rebeka és Gyarmati Dominik személyében. Rebekánk 

hála rengeteg mindent megtudhattuk a youtuberkedés, rövidfilm készítés és nem végső 

sorban, a színház világáról. Dominik pedig rendkívül sok izgalmas háttér-információt tárt 

elénk az underground zeni világról, rádiózásról és a zeneírásról. A beszélgetés nagy része 

interaktív volt, sok érdekes kérdés és témafelvetés is érkezett a résztvevők részéről is. A 

fentebb említettek mellett azonban számos fontosabb téma is felvetődött, többek közt az 

iskolai kiközösítés, az önérvényesítés és a továbbtanulás kérdése is. 
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Október – Halloweeni szabadulószoba a HABIDISZ 

szervezésében  

 

 

A Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége (HABIDISZ) október 24-én 

szabadulószobát szervezett, amely a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium három tantermében kapott helyet. A fiatalok együtt készítették az 

alkalomhoz illő sminkeket, illetve a helyszínt is maguk rendezték be. A várakozó 

szobában társasjátékok, enni- és innivaló várta a vállalkozó kedvű fiatalokat, a két másik 

szobában pedig különböző ijesztő teremtmények és fogas feladványok nehezítették a 

kijutást. A résztvevők bátorsága nem maradt jutalom nélkül. Csokoládé segített az 

felborzolt idegeik megnyugtatásában. 
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SZSZBGYIÖK – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági 

Önkormányzat 

Vezetőségi találkozók: ezek az alkalmak azért valósultak meg, hogy a szervezet 

gördülékenyen működjön. A vezetőségiken operatív munka folyt, ránéztünk az aktuális 

programokra és azokkal kapcsolatos feladatokra. Egész évben minden hónapban két 

alkalommal találkozott a vezetőség. 

 

Stábtalálkozók: olyan megbeszélés, operatív munka, ahol a stábtagokat bevonjuk a 

mindennapos munkába a DÖKkel kapcsolatosan. Az egész évben legalább egy 

alkalommal találkozott a szervező csapat. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (SZSZBGYIÖK) 

2019. március 26-án rendezte meg 9:00 és 15:00 óra között a Megyei Diákparlamentet. 

A Diákparlament a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat Hivatalának 

Bessenyei termében került megrendezésre. A Megyei Diákparlamenten összesen közel 60 

delegált vett részt a megye különböző iskoláiból. A Megyei Diákparlament során 

megválasztásra került a 6 fős vezetőség is: 

• Péter János – Elnök 

• Miskolczi István – Alelnök 

• Fórizs Anett – Programszervező  

• Kozák Mariann – Külkapcsolati koordinátor 

• Kócs Máté – PR koordinátor 

• Korláth Márk – HR koordinátor 

A márciusi megválasztást követően a vezetőségi tagoknak 

különféle képzéseken kellett részt venniük. Ezen felül a vezetőség számára minden 

hónapban 2 vezetőségi találkozó, illetve egy vagy adott esetben két stábtalálkozó és egy 

saját program megvalósulása volt a cél. A programok minden esetben az SZSZBGYIÖK 

vezetőségi tagjainak ötlete és szerepvállalása mellett valósultak meg. 

 

SZSZBGYIÖK vezetősége az év során a következő képzéseken vett részt 

1. Évindító Képzés – Karcag 

Az Évindító Képzés fő célja az volt, hogy a 3 megyei 

és 1 városi DÖKben lévő fiatalok megismerkedjenek 

egymással és megtanuljanak együtt dolgozni. A 

képzésen rengeteg feladatot illetve gyakorlatot 

ismerhettek meg, amik által fejlődhettek. Volt arra 

is lehetőségük, hogy egymás iránti bizalmukat 

kiépítsék, és azon felül megismerkedjenek az 

Egyesülettel még jobban. 

2. Diákakadémia – Létavértes 

A Diákakadémia három fő küldetést tűzött ki 

céljául. Az első célja a 3 megyei és 1 városi 

diákönkormányzat vezetőinek motiválása volt. A 

második célja a releváns, felhasználható és 

gyakorlati tudás átadása. Végül pedig, de nem 

utolsó sorban, hogy elősegítse a fiatalok fejlődését. 
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Az itt lévő fiatalok minden nap egy-egy témához kapcsolódó képzésen illetve 

műhelymunkán vettek részt, ezáltal betekintést nyerhettek a toborzás, bevonás 

rejtelmeibe is. Megismerhették a diákjogokat, valamint bővíthették tudásukat 

abban, hogy hogyan is kell egy képzést/tréningeket megtartani, illetve milyen 

szociális és életviteli kompetenciák léteznek. A hét során szerepet kapott a 

disputa is, ahol megismerkedhettek a vitázás művészetével, de annak kapcsán is 

cserélhettek véleményt, hogy mi is egy diákönkormányzat szerepe, feladata. Az 

Akadémia során fontos figyelmet szenteltünk a sportra, ennek köszönhetően 

minden nap volt egy kis mozgásra lehetőségük. De a tanulás mellett időt szántuk 

a szórakozásra is: volt karaoke party, ücsipong, szabadtéri sütögetés. 

3. Outdoor tréning – Panyola  

Idén is Panyola és térsége adott otthont az 

Outdoor tréningnek, melynek célja a 

csapatminőség és kompetenciák fejlesztése, az 

új tapasztalatok szerzése valamint a 

komfortzónából való kimozdítás volt. A tréninget 

megelőzően egy felkészítő, ráhangoló blokkal 

készültek az egyesület munkatársai, ezzel is 

megkönnyítve a fiatalok helyzetét. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan idén is egy témakör köré 

épült azt outdoor tréning, amely most a varázsvilág volt. A tréning során más-

más településeken, különböző állomás-helyeken kellett feladatokat megoldani a 

dökösöknek, többek között maguknak kellett szállást is intézniük. A tréning 

teljesítése után lakomával vártuk a diákokat, ezután feldolgoztuk az élményeket, 

tapasztalatokat. 

 

SZSZBGYIÖK által szervezett programok, rendezvények 

1. Egész éves program – Képezd magad Te is 

A program célja az volt, hogy a megyén belüli 

diákönkormányzatos fiatalokat képezzük különböző 

témákban. Az év folyamán 4 képzést valósítottunk 

meg: önismeret, önéletrajz és motivációs levél írása, 

időmenedzsment és kommunikáció témákban. A 

tréningek minden esetben a Közösségi FACE-ek Ifjúsági 

Iroda és Közösségi Térben valósultak meg. 

 

2. Egész éves program – Piknik in the SZSZBroom 

A Piknik valójában egy filmklubot jelentett, ahol érdekes 

filmeket néztünk meg és közben jó hangulatban telt el. 

Az egész éven át tartó program során minden film után 

csináltunk egy tesztet, hogy ki figyelt oda legjobban és 

utána pedig beszélgettünk a filmek tartalmáról, 

mondanivalójáról. 
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3. Június – Nyárindító party 

A rendezvény fő célját a nevében hordozza, miképp 

elindítani és megünnepelni a nyár kezdetét. Az eseményen 

sütögettünk, beszélgettünk, elmeséltük egymásnak a 

kedvenc nyári emlékeinket, sokat játszottunk és egy 

szalag elvágásával hivatalosan is megnyitottuk a nyarat. 

 

 

4. Szeptember – Tanévnyitó Közgyűlés 

A megyei DÖK hagyományos Tanévnyitó Közgyűlést 

szervezett ebben a hónapban, ahová a megye minden 

általános és középiskolája meghívást kapott. A 

közgyűlésen sok a fiataloknak hasznos információ 

hangzott el, amit tudtak az iskolájuk felé továbbítani. A 

résztvevőknek volt lehetőségük nagyobb pillantásra is a 

megyei DÖK életébe, és tudtak hozzánk csatlakozni is.  

 

5. Szeptember –Tirpák fesztiválon való kitelepülés 

Az idei évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek 

és Ifjúsági Önkormányzat is részt vett a 2019. szeptember 

21-22.én megrendezett Tirpák Fesztiválon. A finom ételek 

mellett számos kikapcsolódási lehetőséggel várták az 

érdeklődőket, mint például társasjátékokkal. 

 

 

6. Október – Megyei Diák Vezetők Fóruma, MEDVE 

Október 11 és 13. között a II. Megyei Diák Vezetők 

Fóruma (MEDVE). Az esemény nagy sikert aratott a 

résztvevő fiatalok körében. Összesen 34 fiatal vett 

részt a programon, akik a megye különböző 

iskoláiból érkeztek, felsorolva: Eötvös, Wesselényi, 

Csenger – Ady, Nagykálló – Budai, Nagykálló – 

Kállay, Nagykálló – Korányi, Nyírtelek - Szent 

Annai, Ibrány - Móricz 

A program célja az volt, hogy a diákönkormányzatos fiatalok fejlődjenek és 

kapcsolatokat építhessenek ki. Alapvetően a programban 4 szekció valósult meg 2 

külön csoportban: 

• DÖK szerepe, diákjogokkal megfűszerezve 

• 12 szociális és életviteli kompetencia, önismeretre és kommunikációra 

fókuszálva 

• projektóra, a forrásteremtésre bővebben is kitérve 

• szekciónként közös program kidolgozása 

Ezen felül szombat este csináltunk egy városbújócskát, GTM néven, amit 2 vegyes 

csoportban vittek véghez a résztvevők. 
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JNSZDÖK - Jász –Nagykun –Szolnok megyei Diákönkormányzatok Szövetsége 

Megyei Diákönkormányzat 

Vezetőségik: ezek az alkalmak azért valósultak meg, hogy a szervezet gördülékenyen 

működjön. A vezetőségiken operatív munka folyt, ránéztünk az aktuális programokra és 

azokkal kapcsolatos feladatokra. Egész évben több alkalommal találkozott a vezetőség. 

 

Stábtalálkozók: olyan megbeszélés, operatív munka, ahol a stábtagokat bevonjuk a 

mindennapos munkába a DÖKkel kapcsolatosan. Az egész évben minden hónapban 

voltak alkalmak a találkozásra. 

Általuk szervezett programok, kitelepülések 

• Filmklub: a SZÍNtér Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben több alkalommal 

tartott filmvetítések. Illetve több alkalommal a TiszaPart moziban  

• Iskolai kitelepülések: A vezetőség több iskolába is ellátogatott a 

szeptember és október folyamán és bemutatkozott mind a középiskolás és 

mind az általános iskolás diákok számára. Ezen alkalmak során szó esett a 

DÖKről, a DÖK programjairól, hogy milyen képzéseken vettek részt 

Egyesületünk által a nyár folyamán.  

 

Közgyűlések 

Január – Közgyűlés  

 

Március – Megyei Diák Fórum (Megyeháza, Szolnok) 

 

Szeptember – Közgyűlés 
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KVDÖK - Karcag Városi Diákönkormányzat  

A KVDÖK legfontosabb eredményei 2019-ben: 

• a városi DÖK részt vállalt a városi Szabadság Napja események lebonyolításában 

• részt vettünk a Nagykun Gimnázium gólya táborában 

• két alkalommal a Varró ifjúsági eseményein (diáknap, március 15-ei esemény) 

• megszervezésre került a JNSZ Megyei Sportnapok, immáron két napos 

eseményként 

• Berekfürdőben flash mob keretében népszerűsítettük a városi dököt 

• megvalósult a Városi Diák Fórum, illetve két közgyűlés 

• több stábtalálkozót, vezetőségi alkalmat tartottunk 

• Mikulás és Karácsony programokkal zártuk az évet 
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A 3 megyei diákönkormányzatot érintő képzések 

Évindító Képzés – Karcag 

Az Évindító Képzésünk fő célja az volt, hogy a 3 megyei DÖKben lévő fiatalok 

megismerkedjenek egymással és meg tanuljanak együtt dolgozni. A képzésen rengeteg 

feladatot illetve gyakorlatot ismerhettek meg, amik által fejlődhettek. Volt arra is 

lehetőségük, hogy egymás iránti bizalmukat kiépítsék, és azon felül megismerkedjenek 

az Egyesülettel még jobban. 

 

Diákakadémia – Létavértes  

A második Diákakadémia három fő küldetést tűzött ki céljául. Az első, a 3 megyei 

diákönkormányzat vezetőinek motiválása. A második a célunk a releváns, felhasználható 

és gyakorlati tudás átadása, végül pedig, hogy elősegítsük a fiatalok fejlődését. Az itt 

lévő fiatalok minden nap egy-egy témához kapcsolódó képzésen illetve műhelymunkán 

vettek részt, ezáltal betekintést nyerhettek a forrásteremtés rejtelmeibe is. 

Megismerhették az emberi jogokat és a diákjogokat is. Valamint bővíthették tudásukat 

abban, hogy hogyan is kell egy képzést/tréningeket megtartani, illetve milyen lépései 

vannak egy projektnek. Az utolsó nap pedig nagy szerepet kapott a disputa, ahol 

megismerkedhettek a vitázás művészetével. Az Akadémia során fontos figyelmet 

szenteltünk a sportra, ennek köszönhetően minden nap volt egy kis mozgásra 

lehetőségük. A sporton belül pedig kiemelt hangsúlyt kapott a tánc, mert az 5 nap alatt a 

fiatalok az Egyesület munkatársaival közösen egy saját koreográfiát is betanultak az 

Abba zenekar híres zenéjére. Természetesen volt lehetőség a kikapcsolódásra is: a 

településen működő Vizi foci pálya annyira megtetszett a fiataloknak, hogy a hét 

folyamán két alkalommal is meglátogattuk a pályát. 
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Outdoor és évtervezés – Panyola  

Idén is Panyola és térsége adott otthont outdoor tréningünknek, melynek célja a 

csapatminőség és kompetenciák fejlesztése, az új tapasztalatok szerzése valamint a 

komfortzónából való kimozdítás volt. A tréninget megelőzően egy felkészítő, ráhangoló 

blokkal készültek az egyesület munkatársai, ezzel is megkönnyítve a fiatalok helyzetét. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy témakör köré épült azt outdoor tréning, amely 

most a középkori, azon belül is a lovagi világ volt. A tréning során más-más 

településeken, különböző állomáshelyeken kellett feladatokat megoldani a dökösöknek. A 

megoldandó feladatokkal a dökös élet mindennapi teendőit, esetleges problémáit, 

nehézségeit szerettük volna leképezni. A tréning teljesítése után lovagi lakomával vártuk 

a diákokat, ezután feldolgoztuk az élményeket, tapasztalatokat és a délutánban a 

következő tanév tervezésére is maradt időnk. 
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Mentorprogram 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület együttműködve konzorciumban a hevesi Eötvös József 

Református Oktatási Központtal és salgótarjáni Seagull Alapítvány a „SULIPLUSSZ” 

projektben végez ifjúsági szakmai munkát és fejleszt innovatív mentorációs programot. 

A projekt keretében a fiatalok személyes mentorációt, szakmai kirándulásokat és 

szakmai tudásfejlesztést kapnak.  
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I/3. Nemzetközi ifjúsági, érdekképviseleti munka, tevékenység 

 

Projektek, amelyek az évben valósultak meg, illetve folytatódtak: 

2017-2-HU01-KA105-036123 

2017-1-HU01-KA105-035652 

2017-1-HU01-KA105-035653 

2017-3-HU01-KA105-046923 

2019-1-HU01-KA105-060792 

2019-2-HU01-ESC13-061350 

 

• ESC értékelők: 

Célja : Negyedévente összegeztük az elmúlt időszakot közösen a nem magyar ajkú ESC 

önkéntesekkel, és tréningeket tartottunk, projektmenedzsmentben, tréningtartásban, 

fiatalok helyzetéről beszélgettünk Magyarországon, és fejlesztettük a szociális és 

életviteli kompetenciájukat. 

 

• Önkéntesek megérkezési tréningje: 

Célja: Az újonnan megérkezett Erasmus+ nem magyar ajkú önkéntesek bevonása a 

szervezet mindennapjaiba, megismertetni velük a magyar kultúrát, alapvető ismeretek 

átadása amely szükséges a mindennapi munkájukhoz, és a megérkezésük 

megünneplése. 

 

• ESC önkéntesek megérkezési eseménye 

Célja: Az eseményen az önkéntesek megismerkedhettek az összes munkatárssal és 

ifjúsági vezetővel. 

 

• ESC önkéntesek búcsú eseménye: 

Célja: Az eseményen résztvevő önkéntesek elbúcsúzhattak munkatársaktól, barátaiktól, 

ifivezetőktől.  

 

• E napok:   

Célja: Célja az összes külföldi önkéntesünk találkozása, fejlesztése és egy lehetőség a 

közös ötletelésre.  
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• Kiküldött önkéntesek:  

2019-es évben két önkéntes projektje folytatódott, fejeződött be az Európai Önkéntes 

Szolgálat által. Lánczi Dalmát Olaszországba és Vadász Dórát Dániába. Lánczi Dalma egy 

menekültközpontban önkénteskedett, ahol segített angol nyelven megtanulni az ott 

lévőknek, illetve adminisztrációs munkát végzett. Vadász Dóra Dániában egy családnál 

élt, és egy óvodában önkénteskedett, ahol gyereknek foglalkozásokat tartott. 

 

1. 2019. januártól-szeptemberig 

a. Magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

2019 első felében 2 fiatal segítette az Egyesületünk munkáját Nyíregyházán az 

Európai Szolidaritási Testület projektjének keretein belül. Emőke, Nagyváradról és 

Virág Érmihályfalváról. Mind a ketten Romániából érkeztek, de mindketten 

folyékonyan tudtak magyarul és ezáltal sok tevékenységbe bekapcsolódtak. 

 

Fő projektjük 

A két lány fő projektje az önkéntesség hirdetése, népszerűsítése volt. Ők 

koordinálták és valósítottak meg több KÖSZ tevékenységet. Az önkéntes 

tevékenységen eleinte mind résztvevők, majd mint koordinátorok vettek részt. 

Emellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 

életében is szerepet vállaltak. Minden, a DÖK által megszervezett programban 

segítettek és velük közösen dolgoztak együtt. 

 

b. Nem magyar ajkú ESC önkéntesekről általánosságban 

2019 első felében 5 fiatal segítette az Egyesületünk munkáját Nyíregyházán az 

Európai Szolidaritási Testület projektjének keretein belül. Adam Lukaszewski 

Lengyelországból, Maria Pia Cortesia Olaszországból, Killian Pappion 

Franciországból, Chiara Köpp Németországból és Susanne Netland Norvégiából 

alkották az év első felében az ESC nem magyar ajkú csapatot. Az első félév során 

Susanne hamarbb hazament, és az ő helyére érkezett Romániából Andreea 

Goldea.  

 

Fő projektjük 

Az önkéntesek fő feladata és programja az volt, hogy a megyén belül néhány 

iskolában segítsék a tanórákat. Az 5 fiatal 3 iskolában fordult meg januártól-

júniusig: 

- Nyírpazony Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 

15 nap 

- Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol 

és Német Kéttannyelvű Tagintézmény: 13 nap 

- Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény: 11 nap 

Összességében közel 100 órán vettek részt. Ezekben az iskolákban hetente 1 

alkalommal valósultak meg a tanórák, ahol mindig a tanárral egyeztetve tartották 
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meg a tanórákat. A projekt segítségével több szociális készségük is fejlődhetett az 

önkénteseknek. 

 

Mindezen felül szerveztek saját programokat, eseményeket is: 

 

- Német nyelvklub: Chiara saját projektje, amin keresztül a 

résztvevők a német nyelv szépségeit fedezhették fel. A klub 

során inkább a beszélgetésen volt a hangsúly és a speciális 

német nyelvtanuláson. Az ide ellátogatók filmeket nézhettek 

németül, zenéket hallgattak és megismerkedhettek 

Németország rejtett kincseivel. 

 

- Kollázs workshop: a program célja az volt, hogy 

mindenki felfedezhesse magában a benne lévő 

kreativitást. "Gyere el és hozd létre a saját 

képzeletbeli világod" elnevezésű workshop az egyik 

önkéntes saját elképzelése alapján valósult meg. A 

programon a résztvevők létrehozhatták a saját 

kollázsukat, a saját elképzeléseik szerint.  

 

- DJ workshop: ezen a workshopon a DJ szakmának az 

alapjait lehetett elsajátítani és lehetett az 

elektronikus zene világának izgalmas útjára lépni. 

Ezen a szakmai műhelyen megtehették az első 

lépéseket, hogyan váljanak DJ-vé: megtudhatták, mi 

az amit egy jó DJ csinál, megismerkedhettek a 

felszerelésekkel és szoftverekkel, és hogyan 

mixeljenek zenéket. 

 

- Erasmus+Me kiállítás: a nem magyar ajkú 

önkéntesek kiállítást is szerveztek Erasmus+Me 

címmel. A kiállítás az önkéntesek Magyarországon, 

illetve a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesületnél eltöltött egy 

év alatt megszerzett emlékeit, élményeit mutatta 

be. 

 

c. Voltak olyan közös alkalmak, ahol a magyar ajkúak és a nem magyar 

ajkúak is találkozhattak, közösen dolgozhattak együtt.  

- Az év folyamán 8 alkalommal megrendezésre kerültek az E napok magyar és 

nem magyar ajkú önkénteseink számára, ahol a munkatársakkal együtt az 

elmúlt időszak értékelésére és a következő időszak megtervezésére került 

sor, továbbá egy-egy adott témába kaphattak mélyebb betekintést az 

önkéntesek. 

- Januártól szeptemberig volt 4 negyedévértékelő képzés. Negyedévente 

összegeztük az elmúlt időszakot közösen a nem magyar ajkú EVS 

önkéntesekkel, és tréningeket tartottunk, projektmenedzsmentben, 
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tréningtartásban, fiatalok helyezetéről beszélgettünk Magyarországon, és 

fejlesztettük a szociális és életviteli kompetenciájukat. 

 

2. 2019. október-december között 

Majd október folyamán megérkezett az új ESC csapat. A finn, észt, francia és a 2 

erdélyi fiatal 1 évet fog kis hazánkban tölteni. Számukra október 25-26-án került 

megrendezésre egy megérkezési tréning, melynek szintén ifjúsági irodánk adott 

otthont. A tréningen az önkéntesek jobban megismerkedhettek egymással, 

megoszthatták egymással az egyéni céljaikat. Továbbá a keretekről, szabályokról is 

tájékoztatást kaptak. 

 

Ezt követően mind a magyar ajkúak, mind pedig a nem magyar ajkúak tovább 

dolgoztak a már év első felében elindított projekteken. A magyar ajkúak továbbra is 

az önkéntességgel, diákönkormányzatisággal foglalkoztak, míg a nem magyar 

ajkúak továbbra is a tanítással töltötték a mindennapjaikat. 2019-ben ők már az 

alábbi iskolákba jártak és kezdték el a tanítást: 

- Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti 

Angol Kéttannyelvű Tagintézmény: 4 nap 

- NYSZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma: 

5 nap 

- Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI: 7 nap 

- Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium: 1 nap 

 

 

I/4. Hazai ifjúsági, érdekképviseleti munka, tevékenység 

Civil Teaház 

 

Az események célja, hogy egy kötetlen hangulatú beszélgetés keretében, egy kávé vagy 

tea mellett egymást jobban megismerjék a résztvevők. Továbbá megosszák egymással 

projektjeiket, eseményeik időpontjait, akár közös programokban, pályázatokban együtt 

gondolkozzanak.  

Civil Teaház Debrecen 

2019-ban megrendezett Civil Teaházak időpontjai és témái: 

Időpontok:  

2019. január 8, március 26, május 7, szeptember 10,  

Témái:  

Évindító találkozó, Együttműködések keresése, Programok, tervek átbeszélése; 

Közösségi Találkozó- Fuss a Fényben! Sport és Családi nap egyeztetése,  

Erste – social banking lehetősége civil szervezetek részére,  

Találkozó- őszi /téli programok egyeztetése (IKSZ Börze részvétel)  
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Általában résztvevő szerveztek: 

• Csodakutya Alapítvány 

• Többkultúrájú Családok Egyesülete  

• Magyar Vöröskereszt –Hajdú-Bihar megyei szervezete 

• Országos KID Egyesület 

• Hang-kép Egyesület  

• Életreform Egyesület  

• Újkerti Közösségi Ház munkatársai 

• Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület, stb 

 

Partnertalálkozó Debrecen 
 

Időpont: 2019. február 12. 14 és 16 óra között 

Helyszín: Debreceni Művelődési Központ - Újkerti Közösségi Ház  

 

Az egyesület működése óta kiemelt figyelmet szentel a kapcsolataira s ezek ápolására. 

Ennek érdekében már sokadik éve kerül megrendezésre a Partnertalálkozó néven futó 

eseményünk, ahova együttműködőinket, partnereinket invitáltuk meg.  

 

A partnertalálkozó és meghívás célja is kettős volt.  Egyszer szerettük volna az emberi 

kapcsolatokra, azok fontosságára felhívni a figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy ez 

a találkozó egy jó alkalom volt arra, hogy egy szép környezetben, méltó rendezvényen,  

jó hangulatban mélyítsük el vagy kezdjük el a közös munkát, kapcsolatot. 

 

A célunk volt továbbá bemutatni az elért eredményeket, sikereket, megköszönni 

partnerek, oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok felé 

együttműködésüket, segítségüket.  

 

Az esemény további célja volt, hogy egy kötetlen hangulatú beszélgetés keretében - 

egy tea vagy kávé mellett - egymást jobban megismerjék a résztvevők. Továbbá 

megosszák egymással projektjeiket, eseményeik időpontjait, akár közös programokban, 

pályázatokban, fiatalok felkeresésében együtt gondolkozzanak.  
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Résztvevők:  

- Újkerti Közösségi Ház  

- DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona 

- Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnáziuma 

- "Mosolyvirág" Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat- kulturális /civil osztály 

- Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület 

 

Civil Teaház Szolnok 

2019-ben több alkalommal megrendezett Civil Teaházak témái igen változatosak voltak. 

Például az Erasmus+ és ESC pályázati programok bemutatása, partneri kapcsolatok 

kialakítása. De megvalósult év elején a Partner Találkozó is. 

 

Résztvevő szervezetek:  

• Sclerosis Multiplexes Betegek JNSZ Megyei Egyesülete  

• Albatrosz Sportegyesület   

• AURIGA  Életmód, Rekreáció és Tömegsport Egyesület  

• Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete  

• Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete  

• ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete  

• Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesülete 

• Europe Direct  

• Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok 

 

Civil Teaház Nyíregyháza 

2019-ben megrendezett Civil Teaházak résztvevő szervezetek: 

• Móricz Zsigmond Könyvtár,  

• Felső-Tisza Alapítvány,  

• Periféria Egyesület,  

• Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete,  

• Nyíri Arborétum,  

• Nemzeti Ifjúsági Tanács, 

•  Nyírségi Civil Egyesület,  

• Teréz Anya Egyesület  
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II. Szabadidős- és sportprogramok szervezése 

 

II./1. - Fuss a Fényben! Sport és Családi Nap  

Fuss a Fényben Sport és Családi Nap 

Ebben az évben immáron tízedik alkalommal került megrendezésre a Fuss a Fényben! 

Sport és Családi Nap Nyíregyházán, 2019. május 10-én.  

 

Az eseménynek az idei évben is a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola, Kollégium és EGYMI adott otthont.  

 

A rendezvény hagyományteremtő céllal jött létre 2010-ben első alkalommal. De maga a 

program nem egy új kezdeményezés, hiszen Budapesten azt megelőzően több éven 

keresztül megrendezésre került. A helyi program legfontosabb célkitűzése a hátrányos 

helyzetű emberek, főként fogyatékkal élők számára, egy olyan integrált családi nap 

szervezése, amelyben együtt lehetnek az egészséges társaikkal. A cél a tudat, szemlélet 

formálása, hogy együtt igen is könnyebb és egymást segíteni kell. A program kereteiben, 

egyes elemeiben ennek a segítségnyújtásnak van főszerepe.  

 

A rendezvényen az alábbi civil szervezetek képviseltették magukat: 

• Human-NET Alapítvány 

• Zöld Kerék Alapítvány  

• Magyar Mediball Egyesület  

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyíregyházi Csoport 

• Periféria Egyesület  

• OMNIS Alapítvány  

• Együtt az Úton közhasznú Egyesület  

• Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete 

• Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár  

 

Továbbá a nyíregyházi Rendőr kapitányság is tiszteletét tette az eseményen.  

A rendezvény teljesen ingyenes és mindenki számára nyitott volt. A programban helyet 

kaptak óvodás gyerekek, művészeti csoportok színpadon, köztük fogyatékkal élő fiatalok 

is.  

A fellépők között láthatták a kilátogatók többek között a Százszorszép Óvoda 

óvodásainak bemutatóit, az OMNIS Alapítvány fiataljait, a Mediball Egyesület 

bemutatóját, valamint a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 

Kollégium és EGYMI énekkarát. 

 

A kézműves sátrakban, gyermek játszóházban arcfestés és kreatív foglalkozás várta a 

kicsiket és nagyokat egyaránt. A Nyíregyházi Decathlon Áruház jóvoltából 

sportfoglalkozáson tudtak részt venni a gyerekek.  
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Fuss a Fényben, Sport és Családi Nap Debrecen: 

Időpont: 2019. június 7. 9:00-12:00 

Helyszín: Debreceni Szociális Szolgáltató Központ 

 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület és a Hajdú-Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége 

által 2019. június 7.-én immáron hetedik alkalommal került megrendezésre a Fuss a 

Fényben! Sport és Családi Nap Debrecenben. Idei évben a Szociális Szolgáltató Központ 

Fogyatékosokat Ellátó Intézményében.  

A rendezvény hagyományteremtő céllal jött létre 2010-ben első alkalommal. De maga 

aprogram nem egy új kezdeményezés, hiszen Budapesten azt megelőzően több éven 

keresztül megrendezésre került. A helyi program legfontosabb célkitűzése a hátrányos 

helyzetű emberek, főként fogyatékkal élők számára, egy olyan integrált családi nap 

szervezése amelyben együtt lehetnek az egészséges társaikkal. A cél a tudat, szemlélet 

formálása, hogy együtt igen is könnyebb és egymást segíteni kell. A program kereteiben, 

egyes elemeiben ennek a segítségnyújtásnak van főszerepe. 

 

A rendezvényen az alábbi civil kitelepülők képviseltették magukat: 

1. Fehér Bot Alapítvány  

2. Fény Felé Alapítvány 

3. Vital Sport Egyesület  

4. SINA-HBME debreceni szervezete  

5. Csodakutya Alapítvány 
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Továbbá a debreceni Tűzoltóság és a Rendőrkapitányság is tiszteletét tette az 

eseményen. Az idei évben a program sikeres megvalósulását az Ady Endre Gimnázium 

diákjai segítették. Részt vettek az egyesületi programokban és foglalkozásokban 

egyaránt.  

 

A rendezvény teljesen ingyenes és mindenki számára nyitott volt. A programban helyet 

kaptak művészeti csoportok a színpadon, köztük fogyatékkal élő fiatalok is.  

A fellépők között láthatták a kilátogatók a Szivárvány zenekart, valamint a Fény felé 

Alapítvány tánccsoportja a Táncoló Talpak bemutatóját. 

A kézműves sátrakban, gyermek játszóházban arcfestés, ugrálóvár és kreatív foglalkozás 

várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. A programon közel 120 fiatal vett részt. 

 

4. Fuss a Fényben, Sport és Családi Nap Szolnok: 

A rendezvényen az alábbi civil szervezetek képviseltették magukat: 

• Sclerosis Multiplexes Betegek JNSZ Megyei Egyesülete  

• Albatrosz Sportegyesület   

• AURIGA  Életmód, Rekreáció és Tömegsport Egyesület  

• Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete  

• Magyar Vöröskereszt JNSZ Megyei Szervezete  

• ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete  

• Mozgássérültek JNSZ Megyei Egyesülete 

• Europe Direct  

• Nagycsaládosok Egyesülete Szolnok 

• Rákbetegek Országos Szervezete – Napraforgó Klub (Az Albatrosz Sportegyesület 

által volt kitelepülve/képviselve) 

 

Kilátogatóink a programon: 

• Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos diákjai 

• Gólyafészek Diákotthon 
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II./2. – 10. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sportnapok 

Idén, 2019. november 20-22. között került megrendezésre immáron 10. alkalommal a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Sportnapok Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, a megyei 

sportszövetségek és egyéb szponzorok jóvoltából. A versenyre a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében működő általános- és középfokú oktatási intézmények fiú és lány kosárlabda, 

röplabda és labdarúgó csapatai jelentkezhettek.  

 

A rendezvény célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános és középiskolái 

megfelelő körülmények között, színvonalas mérkőzéseket tudjanak játszani, valamint, 

hogy népszerűsítsük feléjük a folyamatos testmozgás és az egészséges életmód 

fontosságát.  

 

Az idei évben több mint 300 fiatal sportolt együtt a megye különböző településeiről így 

például Mátészalka, Ibrány, Nagykálló, Záhony, Pócspetri, Nagyszekeres, Nyírbátor és 

persze Nyíregyháza.  

 

A verseny helyszínéül a Nyíregyházi Szakképzési Centrum jóvoltából idén is az NYSZC 

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, az NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, valamint a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Zrínyi 

Ilona Gimnázium és Kollégium jóvoltából a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti 

tornaterme adtak otthont. 

 

Az esemény támogatói voltak: Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Nyíregyházi 

Tankerületi Központ, Nyíregyházi DECATHLON Áruház, Joma Shop Nyíregyháza, Sóstó 

Gyógyfürdők Zrt., MŰISZ Iskolaszövetkezet.  

 

Az esemény az EFOP-1.3.5-16-2016-00381 "Tiéd a Jövő" elnevezésű pályázat 

támogatásával valósult meg.  

 

A program napjait két kitelepülő szervezet is színesítette: MŰISZ Iskolaszövetkezet, 

valamint a Talentum Alapítvány. 

 

A versenyen készült képek megtekinthetőek: www.facebook.com/szszbsportnapok 

oldalon. 

Az egyes sportágak eredményei az alábbiak szerint alakultak: 

Kosárlabda Bajnokság: 

Férfi: 

I. Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

II. NYSZC Széchényi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma „A” csapata 

III. NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

http://www.facebook.com/szszbsportnapok
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Női: 

• NYSZC Széchényi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma „A” csapata 

• Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium  

• Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium  

 

Röplabda Bajnokság: 

Férfi: 

• Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 

• Ibrányi Móricz Zsigmond Szakgimnázium  

• NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

 

Női: 

• Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 

• Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

• Nyíregyházi Vasári Pál Gimnázium 

 

Labdarúgó Bajnokság: 

Férfi: 

• Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 

• MSZC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

• MSZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája  

 

Női: 

I. NYSZC Széchényi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma 

II. MSZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma  

III. MSZC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
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II./3. - Észak-Alföldi- Regionális Sportnapok 

 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület és a Hajdú-Bihar Megyei Diákönkormányzatok 

Szövetsége (HABIDISZ) szervezésében 4. alkalommal került megrendezésre az 

Észak-Alföldi Regionális Sportnapok Debrecenben, 2019. április 8-án, illetve május 

15-én, amelyen az előzetesen megrendezett Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportnapok, 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportnapok és a Hajdú-Bihar Megyei Karácsonyi 

Sportnapok kosárlabda és röplabda bajnokságának első három helyezett csapatai 

vehettek részt, női és férfi kategóriában. 

 

A célunk az volt, hogy a három megye csapatai megfelelő körülmények között, 

színvonalas mérkőzéseket tudjanak játszani. Ezáltal a csapatok megismerhették 

egymást, illetve népszerűsíthettük feléjük a folyamatos testmozgást, az egészséges 

életmódot, valamint a sportágat.  

 

Kosárlabda Bajnokság: 

Résztvevő csapatok: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 

- NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

- Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium 

- NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 

Hajdú-Bihar megye: 

- Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 

- Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

- Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakképző Iskola 

 

Az esemény támogatói:  

A Hajdú-Bihar  megyei Kosárlabda Szövetség a játékvezetői díjak kifizetésével, valamint 

1 db Kupával támogatta az eseményünket.  
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Eredmények: 

 

I. NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium  

II. Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium  

III. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 

IV. NYSZC Sipkay Barna Kereskedelmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

V. Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

VI. Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakképző Iskola 

 

Röplabda Bajnokság: 

A fiú és lány röplabda bajnoksága 2019. május 15-én, Debrecenben. Az esemény 2 

helyszínen zajlott. A lány röplabda bajnokságnak a Diószegi Sámuel Baptista 

Szakgimnázium és Szakiskola, a fiú röplabda bajnokságnak pedig a Szent József 

Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium adott teret és lehetőséget a 

bajnokságok sikeres lebonyolításához. A programon a Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportnapok döntősei vehettek részt.  

 

Végeredmények: 

I. Fazekas Mihály Gimnázium 

II. Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 

III. Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

IV. Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium 

V. Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola 

VI. KSZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 

VII. Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
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II./4. - 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportnapok- Karcag 

 

Idén 4. alkalommal került megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportnapok 

2019. október 17-18-án, Karcagon, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő 

általános és középiskolák vettek részt.  A program a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

jóvoltából, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Diákönkormányzat (JNSZDÖK) és a Karcag 

Városi Diákönkormányzat (KVDÖK) közreműködésével valósult meg.  

 

Karcag Város Önkormányzatának a jóvoltából idén is a Karcag Városi Sportcsarnok, 

illetve a Mentőállomás melletti Kosárpálya komplexum adott teret és lehetőséget a 

mérkőzések sikeres lebonyolításához.  

 

A rendezvény első napján zajlott a Kosárlabda Bajnokság, ahol tizenegy csapat 

versenyzett férfi és női kategóriában. A röplabda bajnokság keretén belül nyolc iskolából 

összesen kilenc csapat vett részt.  

A rendezvény második napja a Labdarúgó Bajnokság napja volt, ahol négy általános 

iskola és kilenc középiskola fiú csapata versengett tizenhárom iskolából összesen.  

 

A két napos rendezvényen körülbelül 300 fő vett részt, s a megye több területéről 

érkeztek csapatok, többek között: Kisújszállás, Törökszentmiklós, Karcag, Kengyel, 

Kenderes, Újszász, Túrkeve, Tiszafüred, Tiszaföldvár, Tószeg, Jászberény. 

 

A versenyen készült képek megtekinthetőek a www.facebook.com/jnszsportnapok 

oldalon.  

 

 

http://www.facebook.com/jnszsportnapok
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II./5. - 12. Hajdú-Bihar megyei Karácsonyi Sportnapok- Debrecen 

 

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, és a Hajdú-Bihar Megyei Diákönkormányzatok 

Szövetsége (HABIDISZ) jóvoltából 2019. december 11-13. között immáron 12. 

alkalommal került megrendezésre a Hajdú-Bihar Megyei Karácsonyi Sportnapok, 

Debrecenben.  

  

Az elmúlt években a program nagyon nagy sikerrel valósult meg, hiszen átlagosan közel 

50 középiskola több mint 90 csapata versengett három csapat sportágban. A több mint 

600 fiatal sportolási lehetőségét az elmúlt években a Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziuma és Diákotthona, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium, a Szent Jószef Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, a Beregszászi 

Pál Szakközépiskola és Szakiskola, Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnáziuma, Debreceni 

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tornacsarnoka biztosította. 

 

A versenyen Hajdú-Bihar megyében működő általános és középiskolák, diáksport 

egyesületei, diáksport körei, illetve a megyében működő sportegyesületek, nappali 

tagozatos diákjai, korosztályi megkötés nélkül, amatőr és igazolt játékosok részvétele 

egyaránt megengedett volt.  

 

Célunk a rendezvénnyel az egyesületünk által képviselt sportkultúra, sportértékek 

„meghonosítása” volt a Hajdú-Bihar megyei ifjúság körében, továbbá hogy a megyei 

középiskolák fiú és lány labdarúgó, kosár és röplabda csapatok megfelelő körülmények 

között, színvonalas mérkőzéseket tudjanak játszani. Szerettük volna, hogy a csapatok 

megismerjék egymást illetve, hogy népszerűsítsük feléjük a folyamatos testmozgást, az 

egészséges életmódot, valamint a különböző sportágakat.  

 

Idén is három sportágban indítottunk bajnokságot. Női illetve férfi kategóriában, 

kosárlabdába, röplabdába és labdarúgásban mérkőzhettek meg egymással a fiatalok. 

 

Az első napon a Röplabda Bajnokság volt a főszerep.  

A röplabdabajnokság helyszínéül a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és 

Diákotthona és a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

szolgált. A női röplabdában az első helyezett az Eötvös DSE csapata, a második helyen a 



KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 
  Postacím: 4030 Debrecen, Erdei Ferenc utca 16. 

Irodáink címe: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25. 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28./A. 
 

  

Számlaszám: 11600006-00000000-03381364 

Adószám: 18562783-2-09 

www.kozpontegyesulet.hu 

DEAC csapata, harmadik helyen pedig a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium csapata 

végzett.  

 

Fiú röplabdában a Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium csapata nyert, második helyen a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és 

Egészségügyi Szakgimnàzium csapata végzett, a harmadik helyet pedig a Debreceni 

Református Kollégium Dóczy Gimnázium csapata szerezte meg.  

 

Második nap a Kosárlabda Bajnokság került megrendezésre, melynek helyszíne a 

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola volt.  

Fiú kosárban a Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma 

lett az első helyezett, majd őt követte a Debreceni Református Kollégium Dóczy 

Gimnáziuma és harmadik helyezettként Szent József Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium csapata zárta a napot.   

 

Lány kosárlabdában három csapat mérkőzött meg egymással. A helyezéseket tekintve a 

Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma lett az első, a Derecskei I. Rákóczi 

György Gimnázium csapata lett a második és a helyszínt biztosító Diószegi Sámuel 

Baptista Szakgimnázium csapata állhatott a dobogó harmadik fokára.  

 

Harmadik napon a G4 Fitness és a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium adott helyet a Labdarúgó Bajnokságnak.  

Fiú labdarúgás első helyen az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, a második 

helyen a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnàzium, a 

harmadik helyen pedig a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

csapata végzett.  

 

Lány labdarúgásban végzett első helyen a Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája, őt követte második helyen a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 

és végül bronzérmet a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Egészségügyi 

Szakgimnàzium vehette át.  
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Jelentkezett intézmények csapatai: 

o Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és 

Közgazdasági Szakgimnáziuma 

o DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

o Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

o Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája  

o Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és 

Kollégiuma 

o Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma  

o Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium  

o Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona  

o Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

o Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

o Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

o DRK Dóczy Gimnáziuma 

o Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, és Kollégiuma 

o Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

o Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki 

Szakgimnáziuma 

o Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

o EÖTVÖS DSE 

o DEAC  

o Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 

o Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 

o Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 

o Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiuma 

o Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnàziuma 

o DSZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma  

o Euro Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

o Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI 
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o Debreceni Ady Endre Gimnázium  

o Hőgyes Endre Gimnázium  

 

A verseny támogatói között tudhattuk idén a DECATHLON áruházat, a Szent József 

Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumát, a Medgyessy Ferenc 

Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolát, a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium 

és Szakközépiskolát, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthonát 

valamint a MŰISZ Iskolaszövetkezetet.  

 

Az esemény plakátja:  
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III. Kulturális programok szervezése 

 

III/1. 17. Nyári Ifjúsági Fesztivál 

 

A Hajdú – Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetsége immáron tizenhetedik 

alkalommal szervezte meg és bonyolította le a megyei Nyári Ifjúsági Fesztivált (NYIF) 

2019. június 11-23 . között Hajdú-Bihar megye különböző településein.  

 

A Nyári Ifjúsági Fesztivál (NYIF) célja, immáron tizenhét éve, hogy fiataloknak 

lehetőségeket biztosítson önmegvalósításukra. A tehetséges fiatalok, művészek, 

zenészek, táncosok számára egy bemutatkozási lehetőséget biztosít megfelelő 

körülmények között egy – egy település lakossága előtt. A sportolni vágyó fiataloknak 

teret teremt, hogy egymás ellen megmérettessenek. A szervező, diákönkormányzatos 

fiatalok pedig kipróbálhatják magukat az iskoláik falain kívül is.  Lehetőséget biztosít a 

települési iskoláknak, iskolai diákönkormányzatoknak és főként a benne tevékenykedő 

diákoknak, hogy tanuljanak, fejlődjenek és nemcsak a rendezvényszervezés kapcsán, 

hanem a kompetenciáik is fejlődjenek (együttműködés, kommunikáció, döntéshozatal, 

kreatív gondolkodás). A rendezvény lehetőséget teremt az együttműködő helyi közép és 

általános iskoláknak saját városuk előtt jobban megmutatni magukat, mely mellett a 

megyei szinten biztosít nagyobb média és sajtónyilvánosságot. Továbbá lehetőség van a 

program keretein belül az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére is. 

 

Az idei évben a következő településeken valósultak meg eseményeink: 

 

Június 11. Hajdúnánás 9:00-16:00 óra között 

Június 13. Püspökladány 8:00-13:00 óra között Ifjúsági Ház udvara 

Június 13. Balmazújváros 8:00-12:00 óra között 

Június 14. Hajdúdorog 8:00-12:00 óra között 

Június 14. Berettyóújfalu 8:00-12:00 óra között  

Június 22. Derecske 10:00-16:00 óra között 

 

A rendezvény célja az volt, hogy a tanítási év utolsó hetében minden olyan megyei 

település bevonására kerüljön, ahol középiskola működik, és vannak olyan aktív fiatalok, 
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akik szeretnék megmutatni tehetségüket, kreativitásukat egy általuk megszervezett 

program keretén belül. Fontosnak tartjuk, hogy magát a rendezvényt is a helyi fiatalok, 

diákönkormányzatok szervezzék, ezzel is segítve azt, hogy a programok minél jobban a 

város lakosságának szóljon és az esetleges igényeket vagy hiányokat figyelembe véve 

kerüljön megszervezésre. 

 

III/2. Ifjúsági irodák és közösségi terek működtetése 

KÖZ - Pont Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér – Debrecen (Péterfia utca 18.)  

Megnevezés: Éves összesítés: 

Irodában megrendezett programok 25 db 

Irodában megrendezett programok 

résztvevői 
540 fő 

Külsős programok, kitelepülések 1 db 

Külsős programokon résztvevők száma 50 fő 

Önkéntességgel kapcsolatban keresett fel 

minket az irodában 
24 fő 

Egyesülettel kapcsolatban érdeklődő 61 fő 

IKSZ-el kapcsolatban kereste fel az irodát 56 fő 

EVS-szel kapcsolatban kereste fel az irodát 32 fő 

 

SZÍNtér Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér – Szolnok (Ady Endre út 28/A) 

Megnevezés: Éves összesítés: 
Irodában megrendezett programok 82 db 

Irodában megrendezett programok 

résztvevői 

825 fő 

Irodában megrendezett (irodás) programok 4 db 

Irodában megrendezett (irodás) programok 

résztvevői 

45 fő 
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Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Nyíregyháza, Bocskai utca 25.)  

A Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér a 2019-es év vizsgálatában 

továbbra is, a tavaly megfogalmazott és megvalósított célokat, prioritásokat szem előtt 

tartva a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület küldetésnyilatkozatával összhangban ugyanúgy 

közösségi térként funkcionálva, információkat, lehetőséget, valamint programokat, 

rendezvényeket biztosított a fiatalok, a tanárok, a szülők, az érdeklődők részére. 

Elsősorban olyan kiemelt területeken, mint a diákönkormányzatiság, önkéntesség, Iskolai 

Közösségi Szolgálat (IKSZ), Európai Szolidaritási Testület (ESC), és nemzetközi ifjúsági 

cserék. 

 

A Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér hétköznapokon 13-18 óra között, 

hétvégéken pedig program esetén történő nyitva tartással várja az érdeklődőket, a 

betérő fiatalokat. 

 

A Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér a 2019-es évben is tagja volt, és 

maradt is az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének (ISZOSZ), valamint továbbra 

is akkreditált ESC (Európai Szolidaritási Testület) fogadóhelyként működik. A meglévő 

partnerségek jegyében az iroda ebben az időszakban is rendszeres helyszínt biztosított 

olyan eseményeknek, kezdeményezésnek, mint a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat vezetőségi ülései, 

stábtalálkozóinak, valamint az Egyesület tréningjeinek, megbeszéléseinek. 

 

Az iroda nagy termei lehetőséget biztosítanak a különböző programok lebonyolításához, 

és ahhoz, hogy a betérők hasznos tölthessék el a szabadidejüket. A programokon kívül 

továbbra is rendelkezésükre állnak ingyenes szolgáltatásaink, mint a csocsó, ping-pong, 

billiárd, x-boksz. 

 

Az iroda által szervezett főbb programok: 

1. Február - Partnertalálkozó: négy szervezet részvételével valósult meg, akik a 

Kutyafája Közhasznú Egyesület, Rejtett Kincsek Down Egyesülete, Nyíregyházi 

Szakképzési Centrum, Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány 

képviselői voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Március – SZÉK megnyitó: márciusban megnyitott a Szociális és Életviteli 

Kompetenciafejlesztő Központ. A megnyitó egyben egy kisebb szakmai találkozó 

is volt, melyet Nyíregyháza alpolgármesterre nyitott meg és részt vett rajta a 

SZÉK újabb támogatója az ERSTE Bank egyik vezető munkatársa. 
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3. Május – Civil Teaház és Csiga Díj átadó: ismételten 

megvalósult a Civil Teaház alkalom, amit az Egyesület 

Csiga Díj átadója követett. A már hagyománnyá vált 

Csigadíj átadón az Egyesület holdudvarában aktívan 

tevékenykedő diákok, tanárok, iskolák, partnerek 

számára került átadásra az Egyesület munkáját, 

előrehaladását jelképező díj.  

 

4. Augusztus – Tanárképzés: augusztus 27-28.-án a 

Szociális és Életviteli Kompetenciafejlesztő Központ a 

Csoport-téka Egyesülettel együttműködve egy 

színvonalas tanárképzésnek adott teret és lehetőséget. 

A projekt célja a gyerekek szociális és pénzügyi 

készségfejlesztése volt az ehhez kapcsolódó tananyag 

adaptálásával a gyakorlatban. A 25 fős képzésen 

pedagógusok, ifjúságsegítők vettek részt.  

 

5. Október – Adománygyűjtő könyvvásár és egy pingpong bajnokság: az esemény 

célja az volt, hogy a Periféria Egyesület munkáját segítsük, támogassuk és a 

hideg idő beköszönte előtt meleg ruhákat és tartós élelmiszereket gyűjtsünk a 

hajléktalan és rászoruló emberek számára. A program nagy sikerrel valósult meg, 

hiszen több mint húsz zsáknyi ruha gyűlt össze.  

 

6. Október - FACE-ek Halloween Party: ifjúsági vezetőink 

közreműködésével október végén valósult meg a 

program. Sok fiatal részvételével, egy rémisztően jó 

hangulatú program került megrendezésre játékokkal, 

feladatokkal és különböző feladványokkal.  

 

7. November - Civil Teaház: az esemény célja, hogy egy kötetlen hangulatú 

beszélgetés mellett egymást jobban megismerjük, megosszuk egymással 

projektjeinket, eseményeinket, akár közös programokban, pályázatokban fiatalok 

felkeresésében együtt gondolkodjunk. Az eseményen nyíregyházi civil szervezetek 

vettek részt.  

 

8. December – „Legszebb karácsonyi emlékem” 

rajzpályázat: Irodánk rajzpályázatot hirdetett általános 

iskola alsó tagozatos diákjai részére. A pályázatra közel 

60 alkotás érkezett be. Ezek közül az első három 

helyezett, illetve egy különdíjas részesült 

nyereményben. Az alkotásokból nyílt kiállítás egészen 

február 7-ig volt megtekinthető. 
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9. December – Karácsonyi ünnepség: a munkatársak, 

nemzetközi önkéntesek és ifjúsági vezetők együtt 

ünnepelték a FACEekben a karácsony ünnepét. Meghitt, 

családi hangulatban volt lehetőség kellemes 

beszélgetésekre, élményekre és játékra is. 

 

 

Az irodában más által megszervezett programok 

1. Az iroda nagytermében minden hétfőn és szerdán pilates órákon vehetnek részt 

az érdeklődők.  

2. Április, Május, Június – A Down Egyesület által minden héten, keddi napokon 

tartott táncház programon a down szindrómás gyerekek, fiatal felnőttek kaptak 

lehetőséget arra, hogy fejlődhessenek és közösséget építhessenek.  

3. Május – Bringafesztivál alkalmából megszervezett Michelin által megtartott 

hostess képzésnek idén is az Egyesület nyíregyházi irodája biztosította a helyszínt. 

4. Szeptember – Egyesületünk munkatársai által a szakmai programokból sem volt 

hiány. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola és 

Kollégiumának diákönkormányzatos fiataljai számára tartottak a munkatársak 

csapatépítő tréninget szeptember 12-én. 

5. Október, November – a FACEek Iroda volt egy-egy 10 napos ifjúsági cserének a 

szakmai helyszíne. Az ifjúsági cserén különböző országok fiataljai érkeztek 

hozzánk és mindkét alkalommal különböző témákban cserélhettek véleményt, 

többek között a demokrácia, szolidaritás kapcsán. 

6. November - a hónap végén egy partnerünk, az OKIDE közreműködésével egy 

munkapróbára fogadtunk 8 személyt. Az „Ability Work” Svájcban meglátogatott jó 

gyakorlatokra, illetve a megvalósítók két évtizedes szakmai tapasztalatára 

alapuló, hiánypótló projekt. Olyan módszer kialakításán és működtetésén 

dolgoznak, amely az álláskeresők intenzív, gyakorlat közbeni fejlesztésére irányul. 

Bővebben a programról itt lehet informálódni: https://abilitywork.hu/ 

7. December – A nagytermünket több civil és szociális intézmény is szívesen 

használja saját programjaikhoz, a Rejtett Kincsek Alapítvány is nálunk szervezte 

meg karácsonyi ünnepségét a gyerekek számára. 
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Egyéb együttműködések, projektek a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesületnél 

Felsőfokú oktatási intézményekkel és közösségeivel történő együttműködések:  

2019-ben az Észak-Alföldi régióban működő az alábbi intézményekkel működött együtt 

Egyesületünk: 

- Debreceni Egyetem – kitelepülés az Egyetem által szervezett Állásbörzén 

áprilisban valamint az intézménytől 2019-ben ismét fogadott Egyesületünk 

gyakornokokat (6 fő).  

 

- Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságával a külföldi 

önkénteseink programjaiban működtünk együtt, számos a Bizottság által 

szervezett beszélgetésen, programon vettünk részt, mint kitelepülők és 

közreműködők. 

 

Debreceni Művelődési Központtal való együttműködés:  

Az Egyesület 2006-óta ápol szoros kapcsolatot a Debreceni Művelődési Központtal, ekkor 

alakult meg az Egyesület első öntevékeny csoportja a Fiatal Önkéntesek Klubja, 2017-

ben pedig a Nemzetközi Ifjúsági Fórum csoport. A két  

csoport rendszeresen tart foglalkozásokat a Debreceni Művelődési Központ különböző 

egységeiben, de leginkább az Újkerti Közösségi Házban.  

 

A Fiatal Önkéntesek Klubja 2006-ban jött létre azzal a céllal, hogy a debreceni 

középiskolás, egyetemista önkénteskedni segítő, vágyó fiatalokat összefogja. Az 

Önkéntesek Klubja amely heti rendszerességgel tartja foglalkozásait a Debreceni 

Művelődési Központ Újkerti Közösségi Házában, minden érdeklődő számára nyitott. 

Tevékenységi körük folyamatosan bővül, programokat szerveznek saját korosztályuknak, 

kézműves foglalkozásokat tartanak fogyatékkal élő gyermekeknek, lakásotthonban élő 

tanulókat korrepetálnak, de tevékenyen részt vesznek intézmény mindennapi életében is. 

A Fiatal Önkéntesek Klubjának szakmai, pénzügyi és jogi háttere a 2001-ben alapított 

KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület.  

A Nemzetközi Ifjúsági Fórum a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesületnél mint EVS küldő-, fogadó- 

és koordináló szervezet önkénteseit tömöríti csoport. Az EVS (European Voluntary 

Service) egy nemzetközi lehetőség 17-30 év közötti fiatalok számára, hogy önkéntes 

munkát vállaljanak külföldön 2-12 hónap közötti intervallumra. Az EVS egy kiváló 

lehetőség a fiatalok számára, hogy nyelveket tanuljanak, világot lássanak, 

megismerhessék önmagukat. Jelenleg 12 külföldi önkéntes tartózkodik a szervezetnél és 

alkotja a Fórum tagságát. A külföldi önkéntesek folyamatosan szerveznek különböző 

eseményeket saját nemzetükről, kultúrájukról és szorosan együttműködnek az Újkerti 

Közösségi Ház által szervezett programokban. A Nemzetközi Ifjúsági Fórum szakmai, 

pénzügyi és jogi háttere a 2001-ben alapított KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület. 

Szent Luca Közösségi Egyház önkéntes menedzsment képzés 

 

Az észak-alföldi régióban tartottunk több alkalommal több településen önkéntes 

menedzsment képzést helyi közösségeknek, akik ezáltal képessé váltak helyi közösségi, 

önkéntes programok megszervezésére. A képzések helyszínei: Beregdaróc, Dombrád, 

Gemzse, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírtét, Nyírtura, Őr, Sényő, Szabolcsveresmart, Szegi, 

Nyírlugos, Nyírmada, Pátroha, Pócspetri, Rétközberencs, Tiszadob, Tiszalök. 
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Céges együttműködések, nonprofit célok érdekében végzet vállalkozói tevékenységek 

 

A 2019-es évben több céggel, civil szervezettek, intézménnyel dolgoztunk együtt. Ezek 

közül kiemelkedik a Trans Sped és OTP cégek, akiknek több rendezvényt, hostess 

szolgáltatást nyújtottunk. Az év során dolgoztunk a JABILnak, a HR direktnek, a 

Kultúrász Egyesületnek, a Hajdúsági Hallgatókért Egyesületnek. 

 

 

TIÉD A JÖVŐ! TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK 

FEJLESZTÉSÉVEL 

 

Kedvezményezett: KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 25 millió forint 

A projekt időszaka: 2019.07.01-2022.06.30 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00381 

A debreceni székhelyű Köz-Pont Ifjúsági Egyesület 2016 szeptemberében támogatási 

kérelmet nyújtott be a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” 

konstrukció keretén belül, mely kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásra érdemesnek ítélt. 

 

A projekt célkitűzése a helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem 

formalizált kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és 

aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai 

tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein. További cél az 

önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi 

megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű 

népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása. A társadalmi 

felelősségvállalás erősítése történik, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat 

javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, 

társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítésével. 

 

A projekt keretében megvalósult események: 

 

2019.12.11-13. - Debrecen 

Hajdú-Bihar megyében Debrecen városában 2019.12.11-13 között került megrendezésre 

a város általános és középiskolás diákjai számára 3 sportágnemben a megyei karácsonyi 

sportnapok. Amatőr csapatok, valamint iskolai csapatok nemek szerinti kategóriában 

mérték össze tudásukat röplabdában, labdarúgás és kosárlabdában. Ezek az események 

a közösségi aktivitás fontosságát erősítették a résztvevőkben. A három napos 
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eseményen mindösszesen 300 fő közvetlen célcsoportba tartozó fiatal sportolt. Átlagosan 

közel 50 középiskola több mint 90 csapata versengett három csapat sportágban. A több 

mint 600 fiatal sportolási lehetőségét az elmúlt években a Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium, a Szent Jószef Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, 

a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, Diószegi Sámuel Baptista 

Szakgimnáziuma, Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

tornacsarnoka biztosította. A rendezvény megszervezésébe helyi önkénteseket is 

bevontunk, így Egyesületünk tapasztalt önkéntesei mellett elméleti és gyakorlati 

ismereteket szerezhettek. Célunk a rendezvénnyel az egyesületünk által képviselt 

sportkultúra, sportértékek „meghonosítása” volt a közösségi aktivitás jegyében a Hajdú-

Bihar megyei ifjúság körében. 

 

2019.11.29 - Debrecen 

2019. november 29-én Debrecenben kerül megrendezésre az Önkéntes Fórum és IKSZ 

Börze, ahol a diákok, megismerkedhetnek a fogadóintézményekkel és az ott végzendő 

feladatokkal. Ebben az évben igyekszünk a lehető legtöbb segítséget, és lehetőséget 

nyújtani a fiataloknak a szolgálat elvégzésében. Partnerszervezeteinknél összesen közel 

500 diák végez jelenleg is iskolai közösségi szolgálatot vagy önkéntes tevékenységet. A 

tájékoztatással és a programok változatosságával szeretnénk elérni, hogy a fiatalok a 

teljesítés közben jól érezzék magukat, és élményekkel gazdagodjanak. Célunk továbbra 

is az, hogy minél több fogadóintézménnyel ismerkedjenek meg a fiatalok. Ezen túl az 

IKSZ Börzén egy szakmai műhely került megrendezésre, melyen szó volt az iskolai 

közösségi szolgálat kereteiről, annak adminisztrációjáról, és még további hasznos 

információkról. 

 

2019.11.28. - Nyíregyháza 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán került sor 2019.11.28-án az Önkéntes 

FÓRUM és IKSZ Börzére. Az eseményen önkénteseket fogadó szervezetek találkoztak 

egymással. Célja volt az egymás jobb megismerése, ahol fogadó szervezetek és 

önkéntesek kölcsönösen képet kaptak arról, hogy milyen területeken tudnak együtt 

dolgozni. Fontos célja volt a fiatalok közösségi aktivitásának növelése az önkéntesség 

révén, a közösségek aktivitásának fontosságára való felhívás. Meghatározva azokat a 

területeket, ahol a leginkább szükség van a segítségükre, kiemelten az idősek segítését, 

illetve az intézményekben, például egészségügyi intézményekben végezhető 

tevékenységekre. Igyekeztünk a lehető legtöbb segítséget, és lehetőséget nyújtani a 

fiataloknak a szolgálat eredményes elvégzésében. A tájékoztatással és a programok 

változatosságával szeretnénk elérni, hogy a fiatalok a teljesítés közben jól érezzék 
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magukat, és élményekkel gazdagodjanak ahelyett, hogy azt egy „kötelező eseményként” 

éljék meg. Célunk az volt, hogy minél több fogadóintézménnyel ismerkedjenek meg a 

fiatalok. Az idei évben közel 20 intézményről volt alkalmuk információt kapni a 

diákoknak. A program napjait több kitelepülő szervezet is színesítette: AFS 

Magyarország, Déli-alközpont Polgárőr Egyesület, Erzsébet Ifjúsági Alap – Nyíregyházi 

Közösségi Tér, Europe Direct Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Gamers for Gamers, 

Magyar Mediball Egyesület, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete, Omnis Alapítvány, 

Periféria Egyesület, Rejtett Kincsek Down Egyesület, Spirit Közhasznú Egyesület, 

Talentum Alapítvány, Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Egyesülete. 

 

2019.11.26. - Szolnok 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat Börzét Jász-Nagykun-Szolnok megye valamennyi érintett 

diákja számára Szolnokon 2019. november 26-án kerül megrendezésre. Az iskolai 

közösségi szolgálat (IKSZ) elindulása óta a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

fogadóintézményként és koordináló szervezetként működik ezen a területen. Igyekszünk 

a lehető legtöbb segítséget, és lehetőséget nyújtani a fiataloknak a szolgálat eredményes 

elvégzésében. Iskolák, diákok és önkénteseket fogadószervezetek találkoztak egymással. 

Cél egymás jobb megismerése volt, ahol a fogadó szervezet és az önkéntes kölcsönösen 

megtapasztalhatták, információt szerezhettek róla milyen területek tudnak majd a 

jövőben együtt dolgozni. Cél volt a fiatalok közösségi bevonása az önkéntességbe, ezzel 

a közösségi aktivitást is erősítve. Az IKSZ Börzén a következő szervezetek fogadták a 

diákokat: Magyar Vöröskereszt Jász-NagykunSzolnok Megyei Szervezete, Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat, Sclerosis Multiplexes 

Betegek JNSZ Megyei Egyesülete, Szolnok Városi Óvodák, ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült 

Generációk Érdekvédelmi Egyesülete, Verseghy Ferenc Könyvtár, JászNagykun-Szolnok 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok, Megyei Hetényi Géza 

Kórház- Rendelőintézet, Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság, Toborzó és Érdekvédelmi Központ Szolnok, Curie Alapítvány, Kamasz-

tanya Fogyatékosok Nappali Intézménye, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 

Foglalkoztatási Főosztály, Mozgássérültek Egyesülete, KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület. 

 

2019.11.20-22. - Nyíregyháza 

2019. november 20-22. között került megrendezésre a három napos Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei Sportnapok Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és 

Ifjúsági Önkormányzat, a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, a megyei sportszövetségek és 

egyéb szponzorok jóvoltából. A versenyre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő 
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általános- és középfokú oktatási intézmények fiú és lány kosárlabda, röplabda és 

labdarúgó csapatai jelentkezhettek a közösségi aktivitás növelésének jegyében. Közel 

300 fiatal sportolt együtt a megye különböző településeiről így például Mátészalka, 

Ibrány, Nagykálló, Záhony, Pócspetri, Nagyszekeres, Nyírbátor és persze Nyíregyháza. A 

rendezvény célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános és középiskolái 

megfelelő körülmények között, színvonalas mérkőzéseket tudjanak játszani, valamint, 

hogy népszerűsítsük feléjük a folyamatos testmozgás és az egészséges életmód 

fontosságát a közösségi kohéziójának bemutatása révén. Sportközösségek részvétele, 

szerepkörük erősítése. Az eseményt színesítette a MÜISZ Iskolaszövetkezet Kitelepülése 

is, akik a diákmunkával kapcsolatosan tájékoztatták a diákokat a legfőbb információkról, 

lehetőségeikről. A rendezvényt színesítette továbbá a Talentum is. 

 

2019.10.17-18. - Karcag 

A Jász-Nagykun- Szolnok megyei Diákönkormányzat és a Karcag Városi 

Diákönkormányzat szervezésében 2019. október 17-18-án került megrendezésre a 

három napos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportnapok, Karcagon. A Megyei Sportnapok 

célja, hogy a közösségi szerepkörök erősítése mentén a megyei általános és középiskolás 

fiú és lány röplabda, kosárlabda, labdarúgó csapatok megfelelő körülmények között, 

színvonalas mérkőzéseket tudjanak játszani. A rendezvénysorozaton több mint 50 csapat 

vett részt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő általános és középiskolák, diáksport 

egyesületei, diáksport körei, illetve a megyében működő sportegyesületek, nappali 

tagozatos diákjai, korosztályi megkötés nélkül, amatőr és igazolt játékosok részvétele 

egyaránt megengedett. Remek lehetőség volt, hogy a csapatok megismerjék egymást, 

illetve, hogy népszerűsítettük feléjük a folyamatos testmozgást, az egészséges 

életmódot, valamint a különböző sportágakat. A tevékeny részfeladatokat közösségi 

értelmezésben hajtották végre a résztvevők erősítve a hovatartozás, a közösen elért 

sikerek eredményességét. Közösségi szerepek erősítése. Az eseményt színesítette a 

Magyar Honvédség, valamint a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megye 

területi szervezete. Az eseményt színesítette a MÜISZ Iskolaszövetkezet Kitelepülése is, 

akik a diákmunkával kapcsolatosan tájékoztatták a diákokat a legfőbb tudnivalókról. 

 

2019.08.02. - Panyola Határmenti Világzenei Fesztivál 

Tevékenységünk eredményesen zajlott, a célcsoport tagok megfelelő létszámban vettek 

részt eseményünkön, semmilyen rendkívüli esemény nem befolyásolta a rendezvényt. Az 

elhangzott ismertetők jelentősen járultak hozzá a panyolai a fenntartható fejlődés 

kialakulásához, az önkéntesség fogalomkörének tisztázásához, valamint a társadalmi 

felelősségvállaláshoz. Minden résztvevő jól érezte magát, a célkitűzések megvalósultak. 
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Az Egyesület működése a 2019es legfontosabb pénzügy bevételi számok tükrében 

 

Pályázati projektek 

1. EFOP-5.2.4-17-2017-00003 „SULIPLUSSZ” projekt keretében 2018-as 

fennmaradt kereteket használtuk fel  

2. EFOP-1.3.5-16-2016-00381 Tiéd a jövő projekt keretében 6.250.000 Ft 

3. Alternatív Közösségek Egyesülete (RKK-128-18, RKK-131-18) – SZSZBGYIÖK 

és a KVDÖK projektek támogatása – mindösszesen 2.795.000 Ft 

4. SEL projekt – 2018-1-HU§’-KA201—047797 – Együttműködve az Országos 

KID Egyesülettel Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2 iskola szakmai 

támogatása – 969.979 Ft 

5. Tempus Közalapítvány Erasmus+ projektjeiben – 6 projekt keretében 18 

nemzetközi önkéntes fogadásos projekt és egy nemzetközi ifjúsági csere 

program – mindösszesen 48.547.921 Ft (149.119,2 euro) 

6. Gyermek és Ifjúsági Alapprogram keretében (IFJ-GY-19-A0224) Önkéntesség 

az észak-alföldi régióban projekt keretében – 715.200 Ft 

 

Projektek 

1. Trans Sped – rendezvények szervezése, lebonyolítása több alkalommal – 

3.400.751 Ft 

2. ERSTE Bank támogatás – Pénzügyi tABU projekt – 1.608.500 Ft 

3. Szent Luca Közösség Egyházának, Jándi Szakgimnáziumnak és a Nyírturai 

Önkormányzatnak nyújtott önkéntes menedzsment képzések – 8 alkalommal – 

870.000 Ft értékben 

4. Csoport Téka Egyesület számára képzés szervezésében való segítség, 

lebonyolítása – 1.651.300 Ft 

5. MRSZ számára önkéntes menedzsment képzés biztosítása Ózdon – 253.500 Ft 

6. Nemzetközi projektekben önkéntes küldés (Olaszország, Dánia), önkéntes 

fogadása (Franciaországból) és egy olasz nemzetközi projekt utazási támogatása 

– mindösszesen 2.158.922 Ft értékben 

7. Debreceni Egyetem hallgatóinak szakmai gyakorlaton való fogadása – 6 fő – 

70.000 Ft 

8. MÜISZ Iskolaszövetkezet projekt támogatások (sportnapok, falinaptár) – 377.000 

Ft 

9. OTP Bank rendezvényszervezői, hostess munkák ellátása – 162.687 Ft 

10. Debreceni Ifjúsági Ház által biztosított pénzügyi támogatás EURODESK projekt 

keretében – 475.000 Ft  

11. Egyéb projekt megbízások, cég támogatások mindösszesen 1.284.485 Ft értékben 

 

Önkormányzati támogatások 

1. Nyári Ifjúsági Fesztivál támogatása – Hajdúszoboszló Önkormányzata, 

Hajdúböszörmény Önkormányzata – 100.000 Ft értékben 

2. Karcag Város Önkormányzata – karcagi Városi Diákönkormányzat támogatása – 

3.999.998 Ft értékben 

  

Egyéb bevételi összegek 

SZJA adó 1% összege – 30.641 Ft 

Foglalkoztatási projektek (munkaügyi központok támogatása) – 14.209.198 Ft 

 

Debrecen, 2020. szeptember 15. 

 

      Beszámolót készítette: Bálega János  


