Bálega János
Az Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetségének
találkozója
/2015. március 20-21., Nyíregyháza – Debrecen/

2015. március 20 és 21. között valósult meg a Hajdú-Bihar megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
ISZOSZ tagok, partnerek találkozója. A pénteki regisztrációnál a vártnál is nagyobb létszámban
érkeztek az ISZOSZ tagok illetve partnerek a nyíregyházi Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Galéria
Üzletház I. emeleti irodájába.
Először az Új Nemzedék Plusz Kontaktpont bemutatkozása következett. A szervezet
bemutatkozásából választ kaphattunk, hogy mik is azok a Kontaktpontok, mivel is foglalkoznak
pontosan. A Kontaktpont irodák az Új Nemzedék Plusz projekt intézményfejlesztési részeként létrejött
ifjúsági információs és tanácsadó irodák. Az oktatási intézményekkel és ifjúsági civil szervezetekkel
szorosan együttműködő Kontaktpont hálózat a megyeszékhelyeken, országszerte húsz irodában várja a
fiatalokat elsősorban a tanuláshoz, a munka világához és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
széleskörű szolgáltatáscsomaggal.
A Kontaktpontok többek között egyéni és csoportos pályaválasztási, életvezetési, elhelyezkedési
tanácsadást, közösségi teret biztosítanak a tartalmas időtöltéshez, különböző szakmai és szabadidős
programokat szerveznek, valamint felkereső ifjúságsegítő munka révén a problémák hétköznapi
helyszíneire is ellátogatnak. A projekt, s így az irodák fő irodák fő célja az iskolán belül és azokon kívül
életpálya-építési szolgáltatások biztosítása.
A Kontaktpontok szolgáltatásai elsősorban a 12 és 20 év közötti tanulók igényeihez igazítva lettek
kifejlesztve, de az irodák minden fiatal számára nyitva állnak. Azok számára, akik már nem érzik
magukat gyermeknek, akik még keresik a helyüket, akiknek egyre több mindent kell önállóan
megoldaniuk, és helytállniuk világunkban, egyszóval, akik a felnőtté válás küszöbén állnak. Ezenkívül
a Kontaktpontok szívesen fogadják a szülőket, pedagógusokat, ifjúsági szervezeteket is.
A Kontaktpont hálózat országszerte húsz irodában, minden megyeszékhelyen, illetve Budapesten két
helyen várja a fiatalokat.
Ezután a program a Nyírplázában folytatódott, ahol a Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi
Irodában jóízűen elfogyasztott közös ebédet követően a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület bemutatkozása
következett. Egyesületünk célcsoportja a 10 és 30 év közötti korosztály. Olyanok, akik tenni

akarnak közösségükért, saját maguk által. Teret és lehetőséget biztosítunk a fiataloknak, hogy
szerves részévé váljanak a társadalomnak.
Az egyesületben tevékenykedők közös értéknek vallják a nyitottságot, a kreativitást és az egymás iránti
bizalmat. Közösségükben ezeket az értékeket a segítségnyújtáson és a csapatmunkán keresztül
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valósítjuk meg. Strukturáltan, egyesületi keretek
szerveződéseknek, egymás érdekeit szem előtt tartva.

között

nyújtunk

támogatást

informális

Küldetésünk a fiatalok helyzetbe hozása és önkéntes hálózat működtetése az Észak-alföldi régióban.
Azok a fiatalok, akik kapcsolatba kerülnek velünk, olyan tapasztalatokra és élményekre tehetnek szert,
amelyek a későbbiekben is irányadóak lehetnek életükben.
Egyesületünk története is számos tanulsággal szolgálhat.
„Az egyesület Városi Diákönkormányzatért Egyesület néven kezdte meg működését 2001-ben
Debrecenben. Lelkes fiatal önkéntesek azzal a céllal hozták létre, hogy ifjú felnőttekként támogassák az
akkori Városi Diákönkormányzatot, valamint szakmai, pénzügyi és jogi háttérként segítsék működését.
Az Egyesület folyamatosan fejlődött és építette fel szakmai hátterét és kapcsolatrendszerét. 2003-ban
civilszervezeti hátterévé váltunk a támogatásunk által létrejött Hajdú-Bihar megyei
Diákönkormányzatok Szövetségének. 2004-ben első alkalommal Debrecenben rendeztük meg az
Országos Diákhetet közel 100 fiatal részvételével. Ettől az évtől kezdődően rendezzük meg
Jótékonysági Gálaestünket Debrecenben. Ezt követően alakult meg 2006-ban a Debreceni Civilek
önkéntes csoport, mely szintén az Egyesület égisze alatt kezdte meg működését. Ebben az időszakban
működtünk közre a Városi Diákönkormányzatot segítve, hét alkalommal a Debreceni Diáktavasz
megrendezésében, melyben a diákbáltól a bolondballagásig, a diákfesztiváltól a sportnapokig sok
minden helyet kapott.
Az Egyesület 2008-as évben nagyon komoly változásokon ment keresztül. Ez év őszétől már nem az
Egyesület biztosított hátteret a Városi Diákönkormányzatnak, hiszen az informális szervezet teljesen
átalakult. A Debreceni Civilek csoportként megszűnt működni és egy szélesebb körű önkéntes
programmá alakult. Ebben az évben az Egyesület segítette a Középiskolás Önkéntesek Szervezetét, mely
debreceni középiskolásoknak adott lehetőséget, hogy kipróbálják magukat a rendezvényszervezés terén.
Hajdúböszörményben egy éven keresztül működtettünk egy ifjúsági klubot a Fürdőkertben. Valamint
ettől az évtől segítjük szakmailag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzatot. És ez az év teremtett arra lehetőséget, hogy megnyissuk ifjúsági irodánkat
Debrecenben a Tócóskertben, KÖZ-Pont Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér néven.
A 2009-es év ismét jelentős változásokat hozott az Egyesület életébe. Hiszen a szervezet tevékenységi
köre ekkorra már oly mértékben megváltozott és kiszélesedett, hogy elérkezettnek tekintettük az időt a
névváltoztatásra. A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület, mint egy regionális ifjúsági civil szervezet hivatott
tovább folytatni a kitartó és értékteremtő munkáját, melyet hosszú évek szakmai tapasztalata alapoz meg
az ifjúságsegítés, fiataloknak szóló rendezvények területén.
Az Egyesület 2009-től újabb programokkal, szervezetekkel és feladatokkal bővült. Az egyik
legjelentősebb változás, hogy mint a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány stratégiai partnere KeletMagyarországon nyolc megyében koordináltuk 2009 szeptemberétől 2012-ig a KÖZÖD programot,
illetve részt veszünk 2010 tavaszától a DIA 3D elnevezésű disputa programjának megvalósításában is.
Fontos új változás volt az Egyesület életében, hogy elindult ifjúsági médiát megcélzó Hallasd a hangod
programunk 2010 júniusában és új szervezet kezdte el bontogatni a szárnyát az Egyesület égisze alatt
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2010 tavaszától: a Berettyóújfalui Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. 2009-ik évben jelentős program
volt a 3 Tusa Torna, a debreceni Jótékonysági Gála, több megyei sportnap, a Nyári Ifjúsági Fesztivál, a
Fuss a Fényben Sport és Családi nap, a DECI szakmai konferencia.
A 2010/11-es tanév ismét sok kihívást tartogatott az Egyesület számára, hiszen elindult egy közösségi
önkéntes programunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tovább folytattuk a „DÖK-ös vagyok
vállalom!” kampányunkat, készítettünk önkéntes társast. Megvalósult ismét a Jótékonysági Gálaestünk,
amely egyben az egyesült 10 éves születésnapi rendezvénysorozatának első eseménye is volt.
Nemzetközi szinten több ifjúsági cserén is részt vettek fiataljaink, illetve az első EVS önkéntes
fogadásunk is megvalósult. A nyár a fesztiválokról szólt, hiszen részt vettünk az EFOTT-on, a
Campuson és a panyolai Világzenei Fesztiválon is. A Debreceni Civilek Önkéntes Programunknak is
nagyon sikeresek voltak ezen évek, hiszen 2010-ben megyei szinten, míg 2011-ben országos szinten
nyerte el az év önkéntes programja díjat.
A 2012-ben nyitottuk meg nyíregyházi irodánkat a NYÍR Plaza bevásárlóközpontban, ezzel is teret adva
a fiataloknak a szervezkedésre és közös munkára. A nyíregyházi irodánk és a Géniusz Klub
Tehetségkutató Programunk itt több alkalommal szervezet kiállításokat, illetve tehetséges fiataloknak
immáron összesen 3 alkalommal Tehetség Kavalkádot, mely során bemutathatták tudásukat. Az EVS
program keretében ismét fogadtunk 3 új önkéntest és megkezdtük az EVS küldési programunkat is. A
debreceni irodánk az év végén bezárta kapuit a Tócóskertben és újranyitotta a Debrecen Plaza bevásárló
központban.”
Ezután egy rövid kis utazást következett a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodájába, ahol
a Mustárház bemutatkozása következett.
A Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 2006 januárja óta működteti a Mustárház Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Irodát. A Mustárház azzal a céllal jött létre, hogy segítse a városban élő, tanuló fiatalok
informálódását és tanulását, értékes szabadidős lehetőséget, szórakozási alternatívát nyújtson számukra,
támogassa önszerveződő csoportok létrejöttét és működését, részt vegyen a helyi fiatalok életének
formálásában.
A következőkkel lehet találkozni nálunk:
- információ és tanácsadás
- koncertek, fesztiválok, versenyek
- alacsony küszöbű szolgáltatások
- sport, játékok
- zsebpénzbarát fénymásolás, nyomtatás
- fiatal alkotók műveinek kiállítása
- ingyenes Internet –használat
- klubok, öntevékeny csoportok támogatása
- ifjúsági médiaközpont
Ifjúságszakmai tevékenységek
- Nyíregyháza ifjúsági feladatainak koordinálása feladatellátási szerződés keretében
- Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatainak koordinálása az ifjúságügy területén
- ifjúságügyi felmérések készítése, nemzetközi ifjúsági együttműködések létrehozása és
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koordinálása
- a diákönkormányzat munkájának segítése, a diák-polgármesteri iroda fenntartása
- ifjúsági cserék szervezése4
- EVS küldő, fogadó projektek, koordináció
- felkereső ifjúsági munka
Információs iroda és tanácsadó szolgálat
Minden kérdésre választ adunk, amelyet fiatalok és a velük kapcsolatban álló betérők intéznek hozzánk.
Ennek fényében igen színes a kínálat az itt elérhető információk terén. A leggyakoribb témák közül
néhány: helyi, regionális és országos kulturális események, koncertek, zenei fesztiválok, diákmunkalehetőségek, külföldi tanulás, olcsó szálláslehetőségek, menetrendek, iskolán kívüli tanfolyamok. Ha
olyan kérdés merül fel, melyre közvetlenül nem tudunk választ adni, akkor a jelzőrendszerben vállalt
szerepünk alapján a megfelelő szakemberhez irányítjuk az érdeklődőt, együttműködve a
szakintézményekkel, szakemberekkel.
A mustárház 2006 óta a HA-YICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák
Szövetsége) tagja, így az információszolgáltatás és a tanácsadás annak etikai kódexében
meghatározottak szerint folyik, biztosítva a magas szakmai színvonalat.
A Mustárház 2006-ban csatlakozott az Eurodesk hálózathoz, így európai információkkal, pályázati
segítségnyújtással is várjuk a fiatalokat.
Ingyenes Internet-használat
A Mustárház egyik legnépszerűbb szolgáltatása, ahol a fiatalok félórás váltásokkal vagy szabad
kapacitás esetén korlátlan ideig, ingyenesen használhatják az internetet. 2006-ban három számítógéppel
indultunk el, folyamatosan fejlesztettük gépparkunkat, amely immár 11 gépből áll, de még mindig
többre lenne szükség: egyre többen nálunk készítik el szakvizsgáikat, pályázataikat, életrajzaikat.
Olvasósarok, tanulószoba
2006 óta különböző folyóiratok, napi és heti lapok kiadóinak, szerkesztőségeinek megkeresésével és
azok támogatásával folyamatosan frissülő folyóirat-böngésző működik a közösségi térben. Az újságokat
ingyenesen kapjuk, de a forrásaink felhasználásával további folyóiratokat ás újságokat is szeretnénk
megrendelni, amelyek a fiatalok érdeklődéséhez közel állnak.
2007 májusában hoztuk létre új szolgáltatásunkat, a tanulószobát, melyhez kapcsolódva létrejött a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral közösen egy fiókkönyvtár, ahol a diákok és az
érdeklődők ingyen olvashatnak könyveket, valamint három számítógépen kizárólag csak tanulni,
felkészülni lehet. Gépeink közül az egyik Neptun gép, melyet a főiskolások előszeretettel vesznek
igénybe, hogy hozzájuthassanak a tanulmányaikkal kapcsolatos információkhoz, jelentkezzenek a
vizsgáikra.
Ifjúsági szabadtéri színpad
A Mustárház udvarán 2006 tavaszán épült meg a szabadtéri színpad, mely azóta rengeteg
rendezvénynek, koncertnek adott helyet. A legkedveltebb Nyíregyházi zenekarok mellet fellépet már itt
a Superbutt, A Yava, A Vujicsics, A M.É.Z. és még sokan mások. A koncertekre már nemcsak a
városbéli, hanem a környező településeken élő fiatalok is szívesen ellátogatnak.
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Öntevékeny csoportok
A Mustárházban működik több öntevékeny csoport is, melyeket a fiatalok önállóan irányítanak. Ezek a
csoportok önállóan, de mégis a Mustárház keretein belül hoznak létre önálló programokat. Ilyen
csoportunk a Két Dalia Íjász Klub, a Kard és Oroszlány Hagyományőrző Csoport, a Rockklub, a
Filmklub, A Számítástechnikai Szakkör és az idegen nyelvű társalgási klubok.
Két Dalia Íjász Klub
A Két Dalia Íjász klubot Nyíregyházi fiatalok hozták létre, és évek óta a Mustárház udvarán tartja az
edzéseit. A klub tagjai sikeresen pályáznak, így tesznek szert a tevékenységhez szükséges eszközökre,
tagjai 12-30 évesek. Megyeszerte számos rendezvényre kapnak meghívást, szívesen tanítják meg a
kezdőket az íjászat rejtelmeire, és különböző versenyeken szerepelnek eredményesen.
Foglalkozásaikat minden hétfőn 15.00-tól tartják a Mustárház udvarán. A klub a Mustárház által
biztosított felszereléssel rendelkezik, térítésmentesen lehet csatlakozni hozzájuk.
Kard és Oroszlán Hagyományőrző Baráti Kör
A kard és Oroszlán célja nemcsak az Anjou-kori gyalogos fegyverviselés és hadászati technikák
elsajátítása, hanem az íjászat és a korra jellemző ismeretek, ruhák, táncok bemutatása is. Tagjai 2007től tartják összejöveteleiket a Mustárházban, és bárki csatlakozhat hozzájuk, akit érdekel a
hagyományőrzés eme fajtája. A Mustárház sikeresen pályázik, ennek köszönhetően teljes lovagi
felszereléssel, korhű jelmezekbe öltözve mehetnek el fellépéseikre a kör tagjai. Többször tartottak már
lovagi bemutatót városi rendezvényeken, nyári fesztiválokon, majálison, várjátékokon. Edzéseiket
kedden és csütörtökön 14.00-tól lehet látogatni, szívesen fogadják az érdeklődőket, csatlakozni
vágyókat. A lovagi tornákon való részvétel ingyenes.
Diák-polgármesteri iroda
Nyíregyháza diákjai saját önkormányzattal rendelkeznek, melynek élére minden évben
diákpolgármestert választanak. A tisztséget jelenleg Tóth Evelin, a Krúdy Gyula Gimnázium tanulója
tölti be. A diákpolgármester a Mustárházban külön bejáratú, technikai eszközökkel felszerelt irodában
intézi a város diákügyeit, ahol az érdeklődők bármikor felkereshetik.
A nyíregyházi iskolai diákönkormányzatok által állított bizottságok minden év őszén, kampány és
program alapján választanak diákpolgármestert.
Idegen nyelvű társalgási körök
Az idegen nyelvű társalgási körök a Mustárház EVS önkénteseinek vezetésével jönnek létre, hogy így
segítsenek a fiataloknak egy-egy nyelv gyakorlásában, lehetőleg anyanyelvi vezetéssel. Az angol nyelvű
kör folyamatosan működik, mellette olasz, német és francia társalgókörökhöz csatlakozhatnak az
érdeklődők. A nyelvi körök meghirdetésénél törekszünk arra, hogy önkénteseink az anyanyelvükön
szólalhassanak meg, így segítsék a nyelvgyakorlást. A csoportok maximális létszáma 20 fő. Az
összejövetelek időpontja a részvevők időbeosztásától függ, ezt mindig közösen beszélik meg. A
csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a jelentkezéseket az e-mail címen várjuk. A
foglalkozásokon a részvétel ingyenes.
Médiakör
A Mustárház médiakörét 14-25 éves fiatalok hozták létre. Az ő kezdeményezésükre és
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tevékenységüknek köszönhetően jelenik meg a Nyíregyházi Ifjúsági Lap, ők hozták létre A Mustár FM
ifjúsági kisközösségi rádiót, és ők készítik el műsoraikat is. Munkájukat 2009-ben a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium Az év gyermek és ifjúsági mintaprojektje címmel jutalmazta.
Programok, rendezvények
A Mustárház nem csak közösségi térrel, információkkal, klubokkal és egyéb szolgáltatásokkal várja a
fiatalokat. Célunk a kultúraközvetítésnek az a módja, mely egyben közösségformáló erővel is bír.
Állandó és időszakos programjaink segítségével igyekszünk a zene, a tánc, a képzőművészet területén
hasznos időtöltést kínálni a Nyíregyházán élő fiatalok számára. A Mustárház programjain való részvétel
mindig ingyenes, így biztosítva az esélyegyenlőséget.
Klubkoncertek
A Mustárház társalgó- és kiállítóterme lehetőséget ad a csendes klubkoncertek rendezésére, melyhez
hangosításhoz megfelelő technikával rendelkezünk. A fellépők elsősorban az underground zenei
világból érkeznek, így a Mustárházban telente és tavasszal kéthetenként felcsendülnek a jazz, a blues, a
reggie és az alternatív rockzene dallamai. Amint az időjárás lehetővé teszi, a koncertsorozat a szabadtéri
színpadunkon folytatódik, ahol több száz hallgató élvezheti az akkordokat.

Koncertek gyerekeknek
A kultúra, az igényes szórakozás szeretetére való nevelést már a legkisebbeknél, az óvodás korosztálynál
el lehet kezdeni. Ezt felismerve, és az óvodákkal együttműködve szervezzük meg
gyermekkoncertjeinket.
A programokon nemcsak a zene szórakoztatja a kicsiket, hanem játékosan, az interaktív előadásokba
bekapcsolódva ismerkednek meg népdalainkkal, hagyományainkkal. A Mustárház visszatérő vendége a
Szeredás, a Gombóc, az Alma együttes, a Katáng, a Rege együttes és a Dongó zenekar. A
gyermekkoncerteket sokszor kézműves foglalkozás követi.
Kiállítások
A Mustárház kiállítóterme lehetővé teszi, hogy minden hónapban fiatal alkotóművészek mutatkozzanak
be a médiának ás a látogatóknak. A kiállítások megszervezésével és megnyitó ünnepség rendezésével
esélyt adunk a tehetséges fiataloknak arra, hogy a közönség előtt bemutassák alkotásaikat, elinduljanak
művészi pályájukon.
Ballagási programok
Nyíregyháza minden évben ballagási bulival kedveskedik a végzős diákoknak, melynek megszervezése
és lebonyolítása a Mustárház feladata. A ballagási programokhoz tartozik a ballagók kapcsos könyvének
eljuttatása a középiskolákba, melybe minden érettségiző a saját kezével írja be a nevét. A ballagásokat
megelőző héten a fiatalokat megakoncert búcsúztatja a Kossuth téren, melynek fellépője volt már Torres
Dani és a Veni styx, a Jurij, de a legnagyobb érdeklődésre, több ezer nézőre a Quimby koncertje tartott
számot.
A bemutató után a csapat áttette a székhelyét Nyíregyházáról Debrecenbe. Itt mindenki elfoglalta a
szállását, közös vacsora, majd esti szabad program következett.
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Szombat reggeli reggelit követően az Ifiházban folytatódott a program, ahol a MEZON, Debreceni
Ifjúsági Ház bemutatkozása következett.
Debrecen belvárosában, a Hal köztől 2 perces sétával elérhető Ifiház, 2500 négyzetméteren várja az ide
látogatóókat. Kisebb-nagyobb közösségi terek, belső udvar és parkoló áll a fiatalok, közösségek, civil
szervezetek rendelkezésére. Az intézmény nagyobb termei konferenciák, gálaműsorok, kiállítások,
koncertek lebonyolítására, klubtermei kisebb csoport részére képzések, szemináriumok, tréningek, belső
udvara több száz fős rendezvények lebonyolítására alkalmas.
Az Ifiházban működik a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum háttérintézménye, a Csomópont
Drogprevenciós és Információs Iroda, ahol pedagógusok, civil szervezetek, szakemberek számára
rendszeres képzésekre, információs napokra kerül sor.
A galériában, valamint az épület folyosóin tehetséges fiatal művészek jóvoltából rendszeresen
kiállítások fogadják az ide érkezőket.
A közösségi tereket civil szervezetek, művészeti csoportok, klubok, társaságok veszik igénybe. Heti,
havi rendszerességgel és alkalomszerűen kulturális, szabadidős és egyéb tevékenységek, programok
várják az érdeklődőket.
A klubban hétről hétre koncertek fogadják a fiatalokat. A fellépők az ország több pontjáról, sőt
külföldről is érkeznek. Mozaik Szociokulturális Egyesület által létrehozott és több mint két évtizede
fenntartott Rocksuli, ahol évről évre több száz fiatal ismerkedik a különböző hangszerekkel. Az
egyesület jóvoltából grafikai és kézműves, valamint hangszerjavító műhely is működik az épületben.
Hetente két alkalommal önkéntes bicikliszerelő műhely várja a két keréken közlekedőket. Az
underground zenei eseményeket rögzítő, publikáló és történéseket kommentáló SUB rádió is működik
a házban.
A földszinten található Mezon Információs Pontban helyi és országos rendezvényekre lehet jegyet,
bérletet vásárolni. Internetezésre ingyenesen használható érintőképernyős számítógépek állnak a
betérők rendelkezésére, s tájékozódni lehet helyi programokról, eseményekről.
Heti egy-egy alkalommal jogi, pályaválasztási, diákjogi, pszichológiai, párkapcsolati, grafológiai, EVStanácsadás keretében szakemberek várják az érdeklődőket. Az épületben Wi-Fi elérhetőség is biztosított.
Ezek után egy közös ebéd következett a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület irodájában a Debrecen Plazaban.
Majd az ebéd után csoportos munka vette kezdetét, ahol mindenki megoszthatta tapasztalatait, jó példáit
az IKSZ és a CSR területeit illetően.
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület is elmondta tapasztalatait a témáról: „Egyesületünk 2006-óta működtet
Debrecenben egy úgynevezett Debreceni Civilek Önkéntes Programot. A program célja, hogy
Debrecenben, illetve Hajdú-Bihar megyében élő és tanuló fiatalok, illetve fiatal felnőttek számára
lehetőséget adjon arra, hogy megtapasztalják az önkéntes tevékenység élményét. Akár egyszeri, akár
többszöri alkalommal is fogadunk vállalkozó szellemű önkénteseket, akik szeretnék kipróbálni magukat
a karitatív tevékenységekben, valamint szeretnék képességeiket informális keretek között fejleszteni. A
program különlegessége, hogy a választott önkéntes tevékenység mellé a program koordinátorai által
komoly szakmai hátteret biztosítanak. Az önkéntesek a tevékenységek előtt egy felkészítésen vesznek
részt, ezután pedig egy feldolgozó óra követi, ahol átbeszéljük az átélt érzéseket, élményeket,
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tapasztalatokat, azoknak akik hosszabb távon vesznek részt a programban folyamatos szakmai
mentorálást biztosítunk. Hiszen számunkra fontos, hogy az önkéntesek egy védett környezetben
legyenek részesei ezeknek az élményeknek. Úgy gondoljuk, fontos, hogy mindenki megtapasztalhassa
a segítségnyújtás örömét, mert ez véleményünk szerint egy kölcsönösségen alapuló dolog. A program
résztvevői – legyen rendszeres önkéntesek, vagy alkalomszerűen csatlakozók – nagyon sok újszerű
élményt tapasztalnak meg és akár új képességeket fedezhetnek fel magukban, vagy régieket
mélyíthetnek el. A programban a legkülönbözőbb foglalkozásokra és területekre szervezzük
programjainkat, jelenleg 11 intézménnyel, szervezettel együttműködve folytatjuk tevékenységünket. A
Debreceni Civilek Program 2010-ben elnyerte Hajdú-Bihar megye év önkéntes programja díját, majd
2011-ben az Önkéntes Központ Alapítvány év országos önkéntes programja díját is. Számos vállalat
számára fontos, hogy jelen legyen a helyi közösség életében és önkéntesen felajánlott munkájával
segítse és támogassa az adott közösség fejlődését. Egyesületünk vállalja teljes körű CSR koncepciók
kialakítását és alkalmi vállalti önkéntes programok megszervezését és professzionális lebonyolítását.
Úgy gondolom sikerült egy olyan színes programot összehozni, amely megfelelő képet mutatott a
megyei ifjúsági szolgáltatásról, valamint számos jó gyakorlatot tartalmazott, melyet minden résztvevő
tud hasznosítani a jövőben a mindennapi munkájában.

Debrecen, 2015. március 23.
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