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Tisztelt Partnereink! 

Egyesületünk EFOP-1.2.1-15-2016-00681 pályázattal kapcsolatban a megvalósításhoz 

partnereket keres, kérem engedje meg, hogy részletesebben bemutassam az 

egyesületünk és az említett EFOP pályázatot. 

Civilek a Fiatalokért Egyesület bemutatása 

 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület 1996-ban jött létre a szülők helyi 

önszerveződésének eredményeként abból a célból, hogy hozzájáruljon a szülők, 

családok pedagógiai tájékozottságának szélesítéséhez.  

Az egyesület sokoldalú kapcsolatot alakított ki a városban, megyében, 

régióban működő más civil szervezetekkel, és Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával, illetőleg Polgármesteri Hivatalával, s közérdeklődésre számot 

tartó rendezvényeivel érzékelhető módon növelni tudta ismertségét. Aktív 

kapcsolatot tart fent a Hajdú Bihar megyei Önkormányzattal, illetőleg annak háttér 

intézményeivel. 

Az egyesület szakmai munkája során azon programok kapnak prioritást, 

amelyek segítséget nyújtanak a szülőknek gyermekeiket érintő problémáik 

megoldásában. Ennek érdekében fórumot biztosítunk jelentős közérdeklődésre 

számot adó rendezvénynek, (pl. pályaválasztási tanácsadással egybekötött 

beiskolázási fórum) annál is inkább, mivel célkitűzésünk, hogy a fiatalok egyenlő 

esélyekkel és megfelelő információk birtokában induljanak el a felnőtté válás útján, 

hisz véleményünk szerint egy sikeres életút meghatározó része a továbbtanulás 

irányának megválasztása.  

A Civilek a Fiatalokért Egyesület 2012. március 13-a óta a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium, 2015-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma stratégiai 

partnere. 2012. május 24-e óta üzemelteti Hajdú-Bihar Megyében a Civil Információs 

Centrum irodát. Ezen iroda keretében számos rendezvény, tanácsadás, szolgáltatás 

kerül megrendezésre, mely a megyében működő ifjúsági és civil szervezetek 

mindennapi működését segíti, támogatja. Egyesületünk hiánypótló feladatot lát el a 
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fiatalok érdekvédelmének területén. Együttműködést alakított ki a városban 

található több ifjúsági és diákszervezettel. Többek között a legnagyobb tömegű 

ifjúságot megmozgató Diák Önkormányzattal, valamint a Hallgatói 

Önkormányzattal. Ezen szervezet háttereként működő szervezetek forráslehívását, 

infrastruktúra biztosítását, érdekérvényesítését segíti.  

Önkénteseink, munkavállalóink, valamint a tagjaink bevonásával részt 

veszünk különböző Hajdú-Bihar megyében megrendezésre kerülő fesztiválokon, 

ahol a fesztiválozó fiatalok számára tartunk hasznos és érdekes fórumokat, 

műhelybeszélgetéseket, neves előadók bevonásával (fiatalokat érintő témák kerülnek 

megvitatásra).  

A szervezetünk meglévő mindennemű infrastruktúráját térítésmentesen, 

ingyenesen biztosítja az igénybe vevők számára. Több kirándulást és programot 

szerveztünk a debreceni és Hajdú-Bihar megyei hátrányos helyzetű, természet iránt 

érdeklődő fiatalok részére. 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület három fő társadalmi szükséglet kielégítését 

látja el. Az első az ifjúsági, szülő és civil szervezetek érdekképviselete, a szervezetek 

hálózatosodásának elősegítése, közös együttműködés összehangolása. A második az 

ifjúsági, szülő és civil szervezetek részére történő ingyenes tanácsadások (jogi-

közhasznúsági, pénzügyi, forrásteremtési, magyar-külhoni partnerek felkutatása, 

pályázati) biztosítása, információhoz való jutás elősegítése. A harmadik a 

legfőképpen hátrányos helyzetű fiatalok megfelelő, kulturált kikapcsolódását 

biztosító programok (játékkonzol bajnokság, különböző kártyajáték bajnokság, sakk 

bajnokság, csocsó bajnokság, játékok megtanítása) szervezése, annak érdekében, 

hogy a fiatalok kulturáltan, információikat bővítve töltsék el szabadidejüket. Az 

egyesület által nyújtott szolgáltatások olyan társadalmi szükségletek kielégítését 

valósítja meg megyei és helyi viszonylatban, melyek nagy részével más civil 

szervezet nem foglalkozik.  
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„A család társadalmi szerepének népszerűsítése és 

megerősítése Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében” 

című pályázat bemutatása 

 

 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület 2016-ban elnyerte az Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Védőháló a családokért, EFOP-

1.2-1-15 kódszámú pályázatot. A pályázat megvalósítása során 4 témakörben kíván 

workshopokat szervezni, melyek a következők: 

 

1.) A fiatalok családi életre való felkészítése (10 alkalom) 

Résztvevők: min. 20 fő 

Célcsoport: 14-29 év közötti fiatalok, családalapítás előtt álló fiatalok, fiatal házasok, 

szülők 

A workshopokon konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési és válságkezelési 

témaköröket dolgozunk fel. A workshopokon az előadók bevonják a résztvevőket is, 

megoszthatják egymással tapasztalataikat és nézeteiket, továbbá gyakorlati 

feladatokon keresztül felkészülnek a házaséletre. Továbbá családtervezési ismeretek 

is kapnak, melynek célja, hogy a résztvevők a későbbiekben megfelelő családmodellt 

alakíthassanak ki. 
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2.) Gyermeknevelés, - és gondozás (11 alkalom) 

Résztvevők: min. 17 fő 

Célcsoport: 14-29 év közötti fiatalok, szülők, családosok, nyugdíjasok 

A workshopokon a résztvevők gyermeknevelési ismereteik szélesedik, alapvető 

csecsemőgondozási kompetenciákat ismerhetnek meg. Egyes workshopok szó lesz az 

egészséges életmódra nevelésről, a fiatal szülők kommunikációjáról és a Civilek a 

Fiatalokért Egyesület hangsúlyt kíván fektetni a prevencióra is (szexuális 

felvilágosítás, drogfogyasztás és alkohol fogyasztás veszélyei és ezek megelőzése). 

 

 

3.) Család és munka összeegyeztetése - munka és magánélet összehangolása, 

lehetőségek feltárása (10 alkalom) 

Résztvevők: min. 16 fő 

Célcsoport: fiatal édesanyák, szülők, családosok 

A workshopon elsősorban azokat a szülőket várjuk, akik kihagyás után vissza 

szándékoznak térni a munka világába. A munkaélettel kapcsolatos kompetenciákra 

tehetnek szert, a workshopok gyakorlati jellegűek lesznek, mely során lesznek 

megrendezett állásinterjúk, helyes önéletrajz készítés, stb. Nagy hangsúlyt kívánunk 

fektetni arra, hogy a szülők az új helyzetet a családi életükbe is beépítsék, az új 

rutinokat megfelelően tudják kialakítani. 
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4.) Családi közösségépítő programok (11 alkalom) 

Résztvevők: min. 18 fő 

Célcsoport: 14-29 korú fiatalok, családosok, nyugdíjasok 

A workshopok célja a közösségépítés. A workshopokon hasznosan tölthetik 

szabadidejüket, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Ez egyfajta „szülő klub-

ként” is működhet, hiszen itt a családok megoszthatják egymással tapasztalataikat, 

nézeteiket.  

 

Amennyiben valamelyik workshop felkelte szervezetének érdeklődését az alábbi 

elérhetőségen tud részletes információt kérni: 

Borbély Ádám Hadházi Anna 

Szakmai vezető Szakmai megvalósító 

Telefon: 06 (20) 220 2921 Telefon: 06 (20) 365 3277 
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