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

projekteken keresztül, hogy tapasztalatokra és
élményekre tegyenek szert.

az együttműködés,

a bizalom és a

felelősségvállalás
értékeinek mentén.Teret és lehetőséget biztosítunk a fiatalkori

önkéntességen és a diákönkormányzatiságon
keresztül, önmaguk és közösségük

fejlesztésére,

2026

A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület víziója 2026-ra, hogy a
fiatalkori önkéntesség egy természetes, elérhető és

minőségi lehetőség legyen, mely nyitva áll minden 10 és 30
év közötti fiatal számára az észak-alföldi régióban. 

 
Célunk elérni, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat az

önkéntesség előszobájává váljon és része legyen egy
tudatosan felépített, átfogó, rövid és hosszú távú célokat is

kitűző nemzeti ifjúsági önkéntes programnak.
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1927 bevont
önkéntes

1525 bevont
IKSZ-es diák

Díjaink: 
2009 KÖZÖD program díj

2010 Hajdú-Bihar megyei önkéntes program,
2011 országos önkéntes program díj, 

2012 ERSTE Stiftung díj, 
2014 "Segítő Diákok" díj

2021 Európai Ifjúsági Nagy Károly Díj - nemzeti győztes projekt
 

2 társasjáték
kifejlesztése

Továbbra is támogatni oktatási és nevelési intézményeket (145 db) a
régióban értékteremtő projektek megvalósításában. Például: határon túli
kirándulások szervezése, disputa vitaklubok indítása, pénzügyi tudatosság
fejlesztése társasjátékkal, lehetőség adása iskolai közösségi szolgálatos

órák teljesítésére.
 

2021-ben is közel 500 fiatalnak teret biztosítani önkéntes tevékenységekre,
iskolai közösségi szolgálatos feladatok ellátására (állatmenhelytől kezdve

gyermekotthonig,  gyerekeknek mese felolvasástól idősek otthonában történő
foglalkozásig). Mindehhez szorosan kapcsolódik, hogy szervezetünk látja el az

"Önkéntesség Magyarországi Éve 2021" kelet-magyarországi koordinációját.

4 ifjúsági iroda és közösségi tér újra nyitása a járvány
helyzet után, emellett lehetőség szerint új városokban új

terek nyitása 2021-ben.

   Egyesületünk 20 évének eredményei számokbanEgyesületünk 20 évének eredményei számokbanEgyesületünk 20 évének eredményei számokban

2021-es céljaink2021-es céljaink2021-es céljaink

2 db EFOP
projekt

1467 önkéntes tevékenység

98
külföldi
önkéntes

157
ifjúsági
vezető

54 egyetemi
gyakornok

78
munkatárs

közel 2000 ifjúsági,
kulturális, sport

esemény

közel 20.000 fiatal
résztvevő az
eseményeken 3 db GYIA

projekt

1 db
HEFOP
projekt

4 ifjúsági iroda és
közösségi tér

3 db
TOP

projekt

42 különböző
nemzetközi projekt

reményeink szerint a nyári időszaktól, a járványt követően.

Közel 100 kulturális, sport és ifjúsági esemény, rendezvény
megszervezése, illetve lebonyolítása 3 megye közel 20 településén 

14 nemzetközi önkéntes fogadása 2021-ben.
Új nemzetközi partnerségek kialakítása, 



elérhetőségeinkelérhetőségeinkelérhetőségeink

Irodáink:
4030 Debrecen, Péterfia utca 18. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 25.
5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A.
5300 Karcag, Városudvar 1.

Weboldal címünk:
www.kozpontegyesulet.hu

Email címeink:
 

balega.janos@kozpontegyesulet.hu
arva.timea@kozpontegyesulet.hu

Youtube csatornánk:
www.youtube.com/kozpontmunka

Facebook oldalunk:
facebook.com/kozpontegyesulet

Megyei vezetők:

Bálega János
Árva Tímea

+36 30 718 8649
+36 30 718 8643


