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Bevezetés
A 2017-es esztendőben az üzleti tervben vállaltakban megfelelően igyekeztünk célkitűzéseinket
megvalósítani. A tavalyi évbena folyamatos megújulás volt látható, mint az épület állapotában és
eszközeiben, mint pedig a közösség számára kínált programokban. A látogatóink száma folyamatosan
növekszik, a ház egyre népszerűbb a fiatalok körében, az intézményben folyamatosan növekszik a
közösségek száma és aktivitása.
Az Ifjúsági Ház a belváros meghatározó közösségi terévé vált, részese és formálója a kulturális
programkínálatnak és a szabadidő hasznos eltöltésének.

Szervezeti kérdések, változások, működés bemutatása
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazotti létszáma 2017. évben 8 fő, valamint
5 fő közfoglalkoztatott határozott időre szóló szerződéssel. A közgyűlés által kinevezett
ügyvezetőirányítja és koordinálja a szakmai munkát,Teljes felelősséggel gondoskodik az üzleti tervben,
valamint a tulajdonos önkormányzattal kötött szerződésekben megfogalmazottak megvalósulásáról,
valamint a munkáltatói jogkört gyakorolja. A gazdasági referens végzi a pénzügyi (pénztárosimunkaügyi), adminisztrációs feladatokat, valamint felel az üzleti tervben meghatározott költségkeretek
betartásáért, pályázatok pénzügyi lebonyolításáért. A szakmai vezető-pályázati koordinátorfelügyeli
az Ifjúsági Ház önkormányzati támogatásából finanszírozott programjait. Az intézmény szakmai
munkájára vonatkozó terveket készít. Pályázatíró feladatokat lát el, valamint pályázati projekt
megvalósításában közreműködik. Mentori feladatot lát el az irodában dolgozó önkéntesekkel
kapcsolatban. Felnőtt-segítő a DIÖK tagok számára. A program- és közönségszervező szervezi az
egészségfejlesztési, közművelődési programokat, kapcsolatépítés, tartás és fejlesztés a tevékenység
ellátáshoz kapcsolódó szervezetekkel, személyekkel. Közönségszervezési, közönségkapcsolati munkát
végez. Kiemelt feladata a helyiségek bérbeadása. Támogatókat, szponzorokat keres fel a programok
megvalósításához. Programszervező-programkoordinátor munkatársunk feladata az intézmény
programjaival, szolgáltatásaival kapcsolatos információk gyűjtése, továbbítása a megfelelő
partnerekhez. Közönségkapcsolati munkát végez. Információs és szolgáltatási kapcsolatot alakít ki az
oktatási intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel. Koordinálja az egyetemi hallgatók,
középiskolai tanulók gyakorlati munkáját. Pályaválasztási és munkaerőpiaci szolgáltató programokat
szervez.Ifjúságvédelmi és KEF koordinátor: Irányítja és szervezi az Ifjúsági Ház ifjúságvédelmi és
prevenciós tevékenységét. Szervezi és koordinálja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működését és tevékenységét. Szervezi az Ifjúsági Ház kiállításait.Az intézményi kommunikátor
gondoskodott az intézményi események médiában történő megjelenéséről, kommunikációjáról, a Ház
honlapjának aktualizálásáról, közösségi portálokon való megjelenésről.Alkalmazása szerződéses
formában történik.Információs munkatársunk(kulturális közfoglalkoztatott) feladatkörébe tartozik az
Ifjúsági Házba bejövő megkeresések fogadása, irányítása. Információs szolgáltatások
biztosítása.Eszközgazdálkodó feladata a ház leltárkészletének kezelése, informatikai hátterének
segítése, reklámajándéktárgyak készítése, valamint eljárói feladatok ellátása. Takarítási és
karbantartási feladatok irányítása, beszerzések előkészítése.Mindezeken kívül kiemelt feladata a
rendezvények hangosítása.
A takarítást saját alkalmazottunk látja el, az ő munkáját egy fő közfoglalkoztatott takarítósegíti.
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Az eljárói feladatokra ugyancsak egy fő kulturális közfoglalkoztatottal van határozott időre szóló
szerződésünk.
A napi karbantartási feladatok ellátására további egy fő közfoglalkoztatott munkatársat tudtunk
alkalmazni
A 2017-es évben 2 fő kulturális közfoglalkoztatott, valamint 3 fő munkaügyi központ által
támogatott munkatárs vett részt a Ház munkájában.
A Ház napközbeni biztonságáról, aportaszolgálat ellátásáról, Őrző-védő szolgálat gondoskodik a
vállalkozói szerződésben rögzített szabályok szerint. Ők gondoskodnak az intézmény nyitásáról,
zárásáról, rendezvényeken történő biztonsági szolgálat jelenlétéről, az intézményi vagyon őrzéséről, a
rendezvények berendezéséről, szükség esetén hó eltakarítás, síkosság mentesítést végeznek.
Az intézmény nyitva tartása igazodik az igényekhez. Ezért hétfőtől péntekig 8.00-21.00 óra között,
szombat-vasárnap 10.00-20.00 között áll a betérők rendelkezésére a ház. A nyitvatartási idő
természetesen a rendezvények miatt módosulhat.
Az intézményben lévő helyiségek, irodák, évesszerződéses formában egy-egy szervezet, cég által
használt formában működnek, illetve a közösségi tereink (klubhelyiségek, Galéria, nagyterem, fehér
terem, zöld terem) határozott időbeosztással használhatják a csoportok, civil szervezetek közösségi
célokra. Az igénybevevők minden esetben alkalmazkodnak a Ház szabályaihoz, személyes anyagi
felelősséggel tartoznak az általuk használt helyiségek állapotáért, illetve az ott található eszközökért. Az
elmúlt év folyamán továbbra is érvényben maradtak azok a bérleti megállapodások, amelyeket a
korábbi időszakban kötöttünk kizárólagos iroda, illetve terület használatra (Új Nemzedék Kontaktpont,
Más - Mozaik Szociokulturális Egyesület,…stb.) és új megállapodás értelmében kezdte itt munkáját év
elején az Info - Diák Iskolaszövetkezet. Új bérlőként jelent meg és ezáltal bővítette a Ház szolgáltatásait
a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház.
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. kelezésében lévő 4025 Debrecen Simonffy utca 21 sz.
alatti „Ifjúsági Ház” 2017-ben történt állagmegóvásai, technikai fejlesztései.
A teljes területen elvégzett nyílászárók időszakos felülvizsgálata, állag megóvása, felületkezelése
/ablakok léceinek cseréje és festés/.
A rendezvények lebonyolításának biztonsága érdekében, az elavult megfigyelő rendszer fejlesztése,
lehetőséget teremtve arra, hogy a később felmerülő igények is kiszolgálhatóak legyenek.
Kijáratjelző világító berendezések felülvizsgálata és szükséges cseréje. Tűz- és füstjelzők
karbantartása, eseti meghibásodások kivizsgálása és javítása. A lift javítása.
Az elavult informatika eszközök részbeni felújítása és cseréje /2db asztali számítógép és 1 db laptop/.
Külső területek:
 Udvari reflektorok cseréje, strapabíró energiatakarékos LED reflektorokra
 Színes LE D-es kültéri fényfüzérek szabadtéri rendezvényekhez
 Színpad teljes körű felújítása,
 Kültéri dekorációs épületvilágítás /forgó emblémák/
 Udvari padok festése
 Kapu karbantartása
 Filagória fedésének befejezése, szabadtéri tűzhely használhatóságának megőrzésével
 Csapadékelvező rendszer ellenőrzése
 Szabadtéri rendezvények lebonyolításához fokozottan időjárásálló asztalok padok
beszerzése több ütemben /4+6 sör asztal, pad/
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Szemetesek, hamutartók beszerzése

Belső területek:
Galéria:
 Függöny felhelyezése a Galéria nyílászárói felé
 Festés
 Klímatizáló berendezés beépítése
 Rendezvényeket jobban kiszolgáló, helytakarékos asztalok beszerzése /barna asztalok/
 Közösségi tér kialakítása, ülőgarnitúra felújítása /színes puffok/
 Fiatalos faldekoráció kialakítása /tapétázás/
 közösségi tér többfunkciós hasznosításához Flip chart tábla
Földszinti előtér, folyosók, termek
 Előtér festés
 Lift és személyemelő rendszer rendkívüli javítása
 Folyosó festése
 Bejárati ajtó felújítása
 Zöld terem időszakos festése
 F17 iroda (volt CIC) teljes belső felújítása /festés, berendezés/
 F17 iroda előterének festése, megőrizve a grafikai elemeket
 Új Nemzedék közösségi tér kialakítása
Alagsor, Pince szint
 Pinceszellőztető rendszer kialakítása
 Alagsori mosdók átrendezése, raktár kialakítása
 Időszakos festés
Nagyterem és környezete
 Színpad háttér felújítása /függöny/
 Kiállítási paravánok beszerzése
 Világítástechnikai berendezések beszerzése, alkalmassá téve a rendszert kisebb
rendezvények önállóműködtetésére
 Konferenciák, előadások támogatására vetíthető felület kialakítása
 Nagyterem előterének intézményi funkcióhoz igazítása /Festés, új faldekoráció,
függöny/
I. emeleti folyosó, termek
 -Folyosó festés
 -125-ös terem új funkciójának kialakítása, melynek keretébe egy belső szeparált
társalgó jött létre
 -124-es terem új funkciójának kialakítása, alkalmassá téve mozgásos kulturális
csoportok támogatására /fali próba tükör, padlóburkolat fejlesztése, festés/
 -123-as iroda felújítása, berendezés fejlesztése /hűtő, asztal, tárgyaló, székek/
 -Személyzeti étkező elavult eszközeinek cseréje /kávéfőző, székek, mikrohullámú sütő,
kenyérpirító, vasaló/
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Személyzeti étkező felújítása /festés, tapétázás, falvédelem/





-106-os iroda festése, felületvédelem kialakítása, tartalék átjáró lezárása
-109-es iroda átrendezése, klímatizáló berendezés beszerelése, fűtés bővítése
-A növekvő létszám kiszolgálásához irodatechnikai eszközök beszerzése /nyomtató,
stb./

Elsődleges célunk, hogy élhető közösségi tereket biztosítsunk célcsoportunk számára, ahol
értékközpontú programok jöhettek létre, illetve civil szervezetekszámára találkozási pont tudjunk lenni.
Kiemelten figyeltünk arra, hogy a hátránnyal induló fiatalok számára is elérhető szolgáltatásaink
legyenek, ezért az intézmény falain belül megjelenő az Ifjúsági Ház által szervezett programok,
események és akciók ingyenesen vehetők igénybe.
Tevékenységeink alappillérei:
 közösségi tér működtetés,
 saját állandó programok szervezése
 egyéb ifjúsági programok szervezése, koordinálása,
 alacsonyküszöbű szolgáltatások a célcsoport tagjai számára,
 hazai és határon túli ifjúsági szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, művészeti
csoportokkal való kapcsolatfelvétel, együttműködés,
 oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, szakmai együttműködés kialakítása,
 partnerintézményekkel történő együttműködés,
 a nemzeti értékek, nemzeti kultúra őrzése és minél szélesebb körben való ismertté
tétele.

2017. évi üzleti tervünk megvalósulásáról
Tevékenységünket a 2017-es üzleti tervünknek megfelelően végeztük. Az alapos tervezésnek
köszönhetően sikerült megvalósítani a tervezett programokat, szolgáltatásokat. Az Ifjúsági Ház
látogatottsága tovább nőtt. Jelentősen nőtt ennek is köszönhetően a Ház kapacitáskihasználtsága. a
délelőtti és kora délutáni szabad kapacitásokat pedig próbáltuk értékesíteni. Az így befolyó
többletbevételeknek köszönhetően tudjuk biztosítani az állagmegóvást, az infrastruktúra fejlesztését,
valamint bővítettük az ingyenesen igénybe vehető programokat.

1., Közösségi terek használata
Az alaptevékenységünk részévé vált az Ifjúsági ház tereinek minél kedvezőbb kihasználása, minél több
csoport és kezdeményezés számára helyszín biztosítása.
Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használtuk közösségi
tereinket. Az egyik legjobban felkapott több funkciós terem, a nagyterem. Sajnos a hangszigetelése
nem megfelelő. A megfelelő hangszigetelés kiépítését kezdeményeztük. Ezzel kiküszöbölhetnénk a zaj
kiszűrődése miatt érkező panaszokat.
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A 2015-ben elindított „Club Akusztik” zenei estekkel közvetlen kapcsolatot tudunk kialakítani az
amatőr zenei tehetségek és a helyi közösség között. Az elmúlt években ugyanis a hely ismertté vált a
városban, lehetőséget adott amatőr és fél-amatőr zenekarok bemutatkozására. Saját forrás
biztosításával működtetjük a klub működését, ugyanis ez a kikapcsolódási és bemutatkozási lehetőség
egyedülálló a városban. Az esténként koncert- és rendezvényteremként használt tér napközben
konferenciák, képzések, civil fórumok stb. szervezésére nyújt lehetőséget. A tér további
kihasználtságának növelése érdekében 2017. szeptembertől a délutáni óráktól – jellemzően az iskolai
foglalkozások után – közösségi térként funkcionál a Galéria terem. Teret adva a betérő fiataloknak, akik
a tér minden egyes funkcióját használhatják, társasjátékok, ingyenes internet (WIFI) biztosítása, TV stb.
A fiatal közönség programjai mellett (koncertek, művészeti programok), törekedtünk professzionális
szakmai rendezvényeket, civil fórumokat, kerekasztal megbeszéléseket is megvalósítani.
Új alapokra helyeztük a Galéria terem funkcióját. Új fiatalos Kulturális élménytér jött létre, mely
befogadója a „Galéria 21” kiállításainak, valamint a „Club Akusztik” akusztikus zenei koncertjeinek.
Aföldszinti kisebb helyiségeket a korábban megszokott módon használtuk és hasznosítottuk. A
közösségi terekben vezeték nélküli Internet hozzáférést biztosítottunk.
Hétfőtől vasárnapig a kora délutáni óráktól fix időpontokban több egyesület, csoport, közösség
használta tevékenységeire a termeinket. A 2017-ben 32 csoport (állandó csoportok) vette igénybe külön
megállapodás alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a
legkülönfélébb célra, tevékenységre, így tánccsoportok (hip-hop, break, modern, salsa, néptánc)
életmódcsoportok, társasjátékklub, tanfolyamok, foglalkozások, hobbiklubok vették birtokba hétről hétre.
2017-ban az alábbi csoportok, szervezetek (32 db összesen) működtek az intézmény falai között:
Öntevékeny csoportok:
 Lángoló csigák - tűzzsonglőrök
 Egymásért Szeretettel Klub
 Hordozós baba-mama klub
 Kontra Csoport –önkéntes kerékpárműhely
 Társasjáték klub
 Rotaract
 Aya tánccsoport
 K-pop világa csapat (koreai kultúra)
 Black Xs tánccsoport
 Evolution of eastbreak tánccsoport
 Padmini India tánccsoport
 Ringató (baba-mama foglalkozások)
 Vak Sikk Tánccsoport
 Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - Szektorlabda klub
 ZumbaKriszti Sportegyesület
 Silver Mazsorett Csoport
 Melódia Ifjúsági Fúvószenekar
 Pilates Klub
 Brancs csoport
 Jóga Klub
 Európai Hallgatók Debreceni Egyesülete
 Latin tánccsoport
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Önvédelmi foglalkozás
JEDESZE jóga klub
Negyedik műszak zenekar
Van Gogh Füle Alternatív Színházi Társulat
Karády Katalint Kedvelők Klubja
Everest Mozgáskorlátozottak csoportja
DC Tánccsoport
AFS – magyar nyelvi klub
Debreczeni Arany-keresztes Lovagok Egyesülete
Bajnok Sakkiskola Sport Egyesület
Dilemma Drámaszínpad
Párbeszéd Est
Angol nyelvi Társalgási Klub
Kubai Kaszinó Táncklub
Mustang Country Club
Piktor tanoda
Silver Majorette
Cactus Country Club
Happy Time tánccsoport

Partnerszervezetek:
 CIC - Civil Információs Centrum
 OKIDE – Országos Kid Egyesület
 Új Nemzedék Kontaktpont
 Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület: Rock Suli
 Info-Diák Iskolaszövetkezet
 AFS - Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
 Karikás Egyesület
 Bajnok Sakkiskola Sport Egyesület
 Holnapom Egyesület
 Sheldon’s Bár
 Civilek az Aktív Fiatalokért Egyesület
 Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
 Fehérbot alapítvány
 Tempus Közalapítvány
 Erőforrás Alapítvány
 Hajdu -Bihar Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete
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Együttműködő partnereink:


































Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Debreceni Szakképzési Centrum
Debreceni Tankerületi Központ
Forrás Lelki Segítők Egyesülete
Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete (Teddy Maci kórház)
Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
Törköly Zenekar
Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr - Főkapitányság
Debreceni Ítélőtábla – szerződött partner
Debreceni Törvényszék – szerződött partner
Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesülete
Csokonai Nemzeti Színház
Vojtina Bábszínház
Alföld Színpad
ZenetheatrumSziniTanoda és Musical Színház
Érmelléki Egyesület
Medgyessy Ferenc Gimnázium Tánc- és Mozgásművészeti szak hallgatói
Debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjai
Bakos Szilvia Gafika iskola
Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
Happy Time (tánccsoport)
Debreceni Anime Egyesület
Debreceni Koreai Kulturális Egylet
Sárkánylányok Tűzzsonglőr Csapat
Fehérlófia Hagyományőrző Egyesület
Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttes
Be Strong Kondipark
Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
Görgey utcai Óvoda
Ifjúság utcai Óvoda
Ifjúsági Ház Debrecen, a belvárosi közösségi színtér
A fiatalok körében csak Ifiháznak nevezett intézményben 2500 m2-en több szervezet kapott
helyet, itt működik például a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat, a Csomópont Drogprevenciós
és Információs Iroda, az Info-Pont Iskolaszövetkezet, a Civil Információs Centrum, valamint a
két évtizede működő Rocksuli is.
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Elsődleges célja az intézményünknek hogy a számítógépek előtt egyre több időt eltöltő
fiataloknak tartalmas és hasznos időtöltést, közösségi teret kínáljon, ahol lehet tanulni és
szórakozni, kortársakkal, barátokkal találkozhatnak, vagy egyszerűen csak eljöhetnek
pl.csocsózni. A kezdetektől fogva arra törekszünk, hogy ne csak az Y és Z generációk
találkozási pontja legyünk, ezért generációs rendezvényeket is kínálunk. Ilyenek például a
családi rendezvényeink.

A közösségi tereket civil szervezetek, művészeti csoportok, klubok, illetve társaságok vették igénybe.
Heti, havi rendszerességgel kulturális, szabadidős és egyéb tevékenységek, programok várják az
érdeklődőket. Aki nem konkrét programra érkezett a házba, hanem csak unatkozik és társaságra
vágyik, a közösségi terünkben asztali foci, darts és különböző társasjátékok várnak rájuk, melyek
használata díjtalan volt.
Az Ifjúsági Ház azon túl, hogy közösségi színtérként funkcionált, kisebb-nagyobb helyiségeinek
köszönhetően saját és befogadott rendezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmas. Az itt található
galériában, valamint az épület folyosóin tehetséges fiatal művészek jóvoltából rendszeresen kiállítások
fogadják az ide érkezőket.
Debreceni Ifjúsági Ház és a civilek kapcsolata
A Debreceni Ifjúsági Ház 2016-os évtől is hasonlóan az előző évekhez elsődleges céljának tekintette,
hogy élhető közösségi tereket biztosítson a célcsoportja számára, értékközpontú programok jöhettek
létre ezeken a közösségi tereken, illetve civil szervezetek számára találkozási pontot biztosított.
A házban több egyesület, csoport, közösség használja tevékenységeire a termeinket. Az alábbi táblázat
összefoglalóan bemutatja, hogy a 2016-os 2017-es évben hány csoport veszi igénybe külön
megállapodás alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a
legkülönfélébb célra, tevékenységre. A csoportok között tánccsoportok (hip-hop, break, modern,)
életmódcsoportok, színjátszó és társasjátékklub, tanfolyamok, foglalkozások, hobbiklubok veszik
birtokba hétről hétre.
Öntevékeny csoportok
Partnerszervezetek
Együttműködő partnerek/
intézmények

2016
30
14

2017
32
16

36

33

A Debreceni Ifjúsági Ház együttműködve a Civil Információs Centrummal közösen tájékoztató napokat,
civil kerekasztalt, civil fórumot szervezett 2016-ban 3 rendezvényt, 2017-es évben pedig 4 rendezvényt.
A rendezvényeken civil szervezetek, intézmények, civil szakemberek vettek részt.
A Debreceni Ifjúsági Ház együttműködve az Új Nemzedék Központ Kft. Debreceni irodájával közösen
2017-es évben 2 alkalommal EFOP 1.2.2 és EFOP 1.3.5 szakmai napot és civil tájékoztatót tartott.
Programjainkkal, rendezvényeinkkel arra törekszünk, hogy színvonalas, értékes hasznos szabadidő
eltöltési lehetőséget biztosítsunk a hozzánk látogatóknak, ehhez elsősorban az intézmény szakmai
stábja valamint a partnerségben lévő szervezetek, intézmények, önkéntesek nyújtanak, szakmai
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segítenek. A sikeres együttműködéseredménye látható a programjaink színvonalán és a ház magas
látogató számaiban. A civil szervezetekkel és közösségekkel kialakított kapcsolatunk átszövik a város
társadalmi szövetét, gazdagítják, a helyi közösségeket ezáltal helyi értéket teremtenek.

Tereink
Kisebb termünk(1db) Zöld terem: megbeszélésekre, workshopokra, születésnapokra, kisebb
összejövetelekre, tánccsoportok részére ideális helyszínnek bizonyult az elmúlt években.
Befogadóképessége 20-25 fő.
Közepes termünk (1db) Fehér terem: megbeszélésekre, workshopokra, születésnapokra, kisebb
összejövetelekre, oktatásra, 20-25 fős táncoktatásra ideális helyszín. Befogadóképessége: 40-60 fő.
Galéria termünk multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas kisebb konferenciákra,
kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, akusztikus koncertekre, táncházra, de nagyobb családi
összejövetelek, vacsorák helyszíneként is remekül működik. A terem befogadóképessége ültetett
széksorosan max.70 fő.
Nagytermünk színpaddal ellátott, 100-150 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas rendezvénytér. Napi
rendszerességgel tánccsoportok használják, alkalomszerűen azonban koncertek, bemutatók, de
konferenciák, tanácskozások helyszíne.
Nagyon nagy lehetőség az intézmény és az ide látogatók számára a szabadtéri színpaddal ellátott
belső udvar, ami tavasztól őszig rendezvénytérként, valamint egyben rekreációs térként is funkcionált a
fiatalok számára.
Közösségi térként elsősorban társaságok és egyének számára kínáltunk találkozási pontot, ahol alkotó,
gondolkodó műhelyekhez lehetett csatlakozni, gondtalanul el lehetett tölteni egy délutánt hasznosan,
vagy éppen a kikapcsolódás szintjén.
A Kontra Csoport jóvoltából az épületben kapott helyet egy önkéntes kerékpárszerelő műhely és Amatőr
Fotó labor. Ezek a civil műhelyek nagyon fontos szerepet játszottaka Ház életében, szolgáltatásaikkal,
az általuk szervezett programokkal színesítették és gazdagították az intézmény életét.
A Galéria termünkben 2-3 hetente fiatal tehetségek, kiállítók váltották egymást, napközben és esti
órákban rendezvények, csoportok lakták be a legkülönfélébb tevékenységekkel. Esténként társasjáték,
kvíz-estek és szerepjáték klub várja a fiatalokat.
A földszinti klubtermeink ugyancsak jól kihasználtan, csoportfoglalkozások, tánccsoportok, képzések
helyszínéül szolgáltak. Gyakorlatilag az egész épületben korlátlan hálózatnélküli internet elérhetőség
van, ezért kedvelt és jól használható tereink népszerűek a városból ide látogatók számára.
Hétfőtől vasárnapig, a kora délutáni óráktól több egyesület, csoport, közösség vette igénybe különféle
tevékenységre a termeinket, tereinket. Jelentősen megnövekedett azoknak a szervezeteknek,
csoportoknak a száma, amelyek rendszeres időközönként, vagy állandó jelleggel részt vettek a Ház
életében, így 32 csoportunk váltotta egymást a rendelkezésükre álló terekben, helyiségekben. Rajtuk
kívül állandó partnerünk a Más - Mozaik Szociokulturális Egyesület (Rocksuli) valamint az Új Nemzedék
Kontaktpont Iroda, melyek tevékenysége a célcsoportunkat közvetlenül érinti.

11

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató NonprofitKFT.
2017. évi szakmai beszámoló

Tovább erősítettük a belső udvar, mint közösségi tér szerepét az intézmény életében. Az eddigi évek
folyamán is állandó szabadtéri rendezvények helyszíne volt. Az udvar kialakítása során törekedtünk
arra, hogy közösségi főzéseknek helyet biztosítsunk. Kisebb létszámú ifjúsági csoportok számára
igénybe vehető az udvaron található szalonnasütő- filagória és a hozzá tartozó kerti bútorok. A városi
fiatalság számára kevés lehetőség adatik, hogy szabad tűzön készítsen ételeket és egy kellemes
szabadtéri hangulatban töltse el az idejét barátaival, így a hely hiánypótló szerepet tölt be.
Szomszédsági napok keretében a környéken élő lakók számára kínálunk szabadtéri események
megtartására közösségi színteret.
Az udvar jelentős szerepet töltött be a nyári napközis tábor életében.
A tavalyi évtől a pincehelyiség elérhetővé vált fiatalok csoportja számára, hogy névnapokat,
születésnapokat, osztály-diák rendezvényeket, szalagtűzős bulit, stb. tartsanak kulturált fiatalos
környezetben. A Pince Klub kialakítása és felszereltsége maximálisan alkalmas ifjúsági rendezvények
lebonyolítására, hűtőszekrény, internet, Wifi, berendezés, tánctér biztosított. Sajnálatos módon a nyár
közepétől pince műszaki állaga nem tette lehetővé, hogy használatba adjuk. A falak nem megfelelő
szigetelése és a folyamatos beázás miatt a pincehelyiséget a nyár folyamán le kellett zárnunk. A
probléma kiküszöbölésével kapcsolatban történtek előre lepések az utcai csatornabekötések teljes körű
felújítását az önkormányzat elvégeztette, de sajnos ez nem oldotta meg a víz beszivárgását a falakon
keresztül.
Rendelkezésre álló tereink hasznosítása jelentős bevételi forrása társaságunknak. Ezért az
igénybevétel módja évek óta szigorú formai, jogi és pénzügyi szabályok szerint történik. Nyitvatartási
időben bérleti szerződés keretében szervezetek, cégek, intézmények, magánszemélyek veszik igénybe
költségtérítés ellenében kisebb és nagyobb termeinket és szolgáltatásainkat. Ennek köszönhetően
nagyon sok eseménynek tudtunk az elmúlt évben is helyet biztosítani, ezzel bevételi forráshoz is juttatni
az intézményt.

2., Programszervezés
Az Ifjúsági ház működésének eddigi nem túl hosszú időszaka során kialakult az intézmény markáns,
ránk jellemző programkínálata. Ezek egy része folyamatosan működő, rendszeres program, vagy
alkalmakhoz kötődik, illetve alkalmazkodik a fiatalok változó igényeihez.
A 2017-os programtervezet alapját a heti, kétheti, havi rendszerességgel megvalósult események,
valamint az év valamely időszakához kötődő programok voltak jellemzőek a Ház program kínálatára.
Az előző évekhez képest jelentős számban növekedtek a saját szervezésű programok, így
összesen104 saját szervezésű programot kínáltunk látogatóinknak. Továbbra is fontosnak tartottuk
a hagyományokhoz, értékmegőrzéshez kapcsolódó programokat. A Karikás Kulturális Egyesülettel
együttműködve hagyományőrző családi délutánokrakerült sor havonta két alkalommal. Ezek az
alkalmak minden esetben kapcsolódtak az aktuális ünnepkörök szokásaihoz.
Kétheti rendszerességgel koncertek kerültek megrendezésre a Club Akusztikban, valamint
tematikus zenés táncos rendezvényeket tartottunk a Nagyteremben. Ezeken az alkalmakon előtérbe
helyeztük a helyi amatőr zenekarokat, de más régióból, és külföldről érkező formációknak is lehetőséget
kínáltunk. A „zajosabb” koncertjeink mellett akusztikus estekkel is színesíteni kívántuk a nyári
időszak udvari rendezvényeit.
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Az év során folyamatosan megtöltöttük a kiállítótereinketa helyi, fiatal képzőművészek, alkotók,
kézművesek, gyűjtők munkáinak bemutatásával. Nagyon sok alkotó kedvű fiatal él és dolgozik
városunkban, így az épület több pontját tudjuk felajánlani munkáik bemutatására. Ennek érdekében
alakítottuk ki a mára igényes kiállítás szervezést lehetővé tevő „GALÉRIA 21” kulturális élményteret.
’Teret nyitunk!’Címmel a szó teljesen értelmében teret nyitottunk a középiskolás korosztály számára, a
fiatal kisgyermekes családok számára, valamint a fiatalok öntevékeny, önálló kezdeményezései
számára.
A teret a középiskolásoknak rendezvénysorozat keretében a középiskolával egyeztetett időpontban
szervezett formában a vendég iskola diákjai birtokba vehették az Ifjúsági Ház tereit, információs
pontokon ismerkedtek meg a Ház és a partnerei nyújtotta szolgáltatásokkal. Egészségügyi és
prevenciós aktivitások, interaktív tanácsadások mentén formáltuk az életmódjukat és nyújtottunk
információt az érdeklődők számára. Közönségtalálkozó keretében szerezhettek tapasztalatokat a város
közismert és sikeres személyiségei karrier életútjáról. Játékos vetélkedőn tesztelhették város
ismeretüket.
Havi rendszerességgel szerveztünkCsaládi délutánjainkat, ahol a kisgyermekes családok
hagyományőrző keretben kézműves játszóházi-, életmódbeli-, illetve táncházi foglalkozásokon vehettek
részt. A Családi és Szomszédsági Napok keretében megvalósult, Gyermek egészségnap, Majális,
Családi Juniális, Szüreti Mulatság színes családi programokat kínált felnőtteknek és gyerekeknek
egyaránt. A színpadon hagyományőrzők, táncosok, énekesek, amatőr művészeti csoportok léptek fel,
miközben az Ifiház udvarán kézműves foglalkozások, segítőkutyák és a Madárpark bemutatói várták a
látogatókat. A szüreti hangulatot megidézve szőlő préselés és must kóstolásra is volt lehetősége a
vendégeknek.
A Ház nagyon nagy gondot és hangsúlyt fektetett a helyi amatőr tehetségek és amatőr
ifjúságiöntevékeny csoportok támogatására és befogadására. A 2017-os évben 32 öntevékeny
csoporttal álltunk kapcsolatban, akik rendszeres használói a Háznak. Az öntevékeny csoportok
kapcsolódtak az Ifjúsági Ház nagyrendezvényihez, műsoraikkal, szolgáltatásaikkal segítették a
színvonalas rendezvények megvalósítását (Majális, Egészség Nap).
Az Ifjúsági Ház tagja az EURODESK nemzetközi hálózatnak, 2017-ban sikeresen pályáztunk az
EurodeskÉszak-alföldi koordinátor cím elnyerésére. A koordinátori feladat megvalósulása során
támogattuk információval, tanácsadással, képzéssel a térség (régió) ifjúsági közösségének szakmai
munkáját. Koordinátorként eddig megrendezett eseményeink ifjúsági kerekasztal, információs és
tanácsadó napok, partner találkozók.
Új szolgáltatásokat vezettünk be a mentálhigiénés területen a Holnapom Egyesülettel közösen heti
rendszerességgel tartottunk ingyenes tanácsadást és szűrő vizsgálatot a daganatos problémákkal
küzdők segítésére. Az Ifjúsági Ház 2017-ban elnyerte a Szoptatásbarát Intézmény címet, így a
kisgyermekes anyukák nyugodt, biztonságos és higiénikus körülmények között tudják ellátni
gyermekeiket.
Több száz debreceni vett részt a partnerekkel közösen szervezett állásbörzéken.
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A pályaválasztás elősegítésére pályaválasztási és karrier tanácsadást folytattunk. A januárban
megrendezett pályaválasztási kiállításunkon a város minden pályaválasztásban érintett fiatal diák
szerezhetett első kézből információt és tapasztalatot a továbbtanulás helyi lehetőségeiről.
Pályaválasztási napok 2. alkalommal novemberhónapban kerültek megrendezésre a városi és a vidéki
középiskolás diákok számára, helyi és megyei vállalkozások bemutatkoztak, szakmák vására, szakmai
interaktív előadások során.
A „Szakmára hangolva” programnapon a Szakképzési Centrum tagintézményei lehetőséget kaptak a
bemutatkozásra, oktatási formáik ismertetésére, az általuk végzett tevékenységek és a náluk oktatott
szakmák bemutatására.
A programnap legfontosabb feladata és célja volt, hogy megkönnyítse a pályaválasztási döntés
meghozatalát az érintett tanulók, szülők, pedagógusok számára, illetve népszerűsítse a szakképzést és
erősítse a közgondolkodásban a szakképzés jövőképét és lehetőségeit.
A program célcsoportja elsősorban a pályaválasztási döntés előtt álló 8. évfolyamos tanulók voltak, de
örömmel fogadtuk az érdeklődő 7. és 6. évfolyamos általános iskolás diákokat is, hiszen nagyon fontos,
hogy mielőbb megismerhessék Debrecen szakképzési értékeit.Az Ifjúsági Ház a március 15.imegemlékezést rendhagyó módon, de méltó tisztelettel emlékezett a Hőseinkre, bevonva a helyi
amatőr színészeket verskommandót tartott a belvárosi utcákon.
Az I. Debreceni Ifjúsági Táncbörze2017 május 13-án valósult meg a Debrecen 2023 - Európa
Kulturális Fővárosa /pályázó/ projekt szellemiségében. Az Ifiház által - a Főnix Rendezvényszervező
Kht együttműködése mellett - első ízben megrendezett rendezvényen a város kulturális csoportjainak
színe-java színpadra lépett a rendkívül értékes nyereményekért.Ezen túlmenően a Táncbörze segített a
város rendezvényszervezőinek abban, hogy a legkiválóbbak felkarolása révén valóban színvonalas
táncprodukciók gazdagíthassák városunk kulturális életét!
2017. szeptember 1-4 közöttTehetségek párbeszéde című projekt keretében Székely
Napokat rendeztünk, ahol erdélyi amatőr fiatal tehetségek és művészek bemutatkoztak. A Tehetségek
párbeszéde már második alkalommal a Debrecenben megrendezendő tehetségek tábora volt, mely
lehetőséget biztosított a magyarországi és az Erdélyi fiataloknak a bemutatkozásra. A résztvevők
megismerkedtek a helyi kultúrával (zene, tánc, szokások, ételek stb.), kulturális emlékhelyeket
látogattak meg. A tábor részeként a székely és a debreceni fiatalok bemutatkozási estjére került sor
szeptember 2-án (amatőr színházi előadás, énekes-táncos produkciók).
A Tematikus estek szervezésében az alábbi programok valósultak meg:
II. Country Western party
2017. február 17.
Már másodízben került megrendezésre az Ifiház falai között a Country Western Party. A rendezvény
idén isingyenes volt.A tavalyi fergeteges buli után idén a hangulatról a Debrecen Country Campany és a
Mustang Country Club gondoskodott.
Bethlen-Mechwart zenekari párbaj
2017. február 24.
DIÖK rendezvény: A két iskola amatőr tehetségei mérték össze tudásukat.
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Rendhagyó Nemzeti Ünnep megemlékezés
2017. március 14.
Verskommandó a belvárosban: az Ifiházban működő színjátszó társulat tagjai a belváros különböző
pontjait bejárták, mint az irodalom jeles katonái és március 15.-i témájú költeményeket szavaltak.
Recept a sikerhez!
2017. március 24.
A Brancs öntevékeny csoport segítségével fiatal és sikeres séfek jöttek el vendégségbe, hogy szakmai
sikereikről kérdezhesse őket a közönség.
I. Debreceni Kék Séta – az autizmussal élőkért
2017. április 2.
Először rendeztük meg a Kék sétát a városban. Az egyetem elől egészen az Ifjúsági Házig
gyalogoltak az I. Debreceni Kék Séta az autizmussal élőkért nevű akció résztvevői. Az eseményt
több civil szervezet és művészeti csoport támogatta. A Kék sétát hagyományteremtő szándékkal
szerveztük meg, hogy felhívjuk a figyelmet az autizmusra.

Gyermek egészségnap
2017. április 28.
A Debreceni Orvostanhallgatókkal közös szervezésben rendeztünk interaktív foglalkozásokat az
egészségmegőrzéssel kapcsolatban óvodásoknak.
I-fieszta I. Debreceni Ifjúsági Táncbörze
2017. május 13.
Vadonatúj táncesemény és verseny az Európa Kulturális Fővárosa projekt szellemiségében, melynek
célja a fiatal tánctehetségek felkutatása, bemutatása. A Táncbörze segített a város
rendezvényszervezőinek abban, hogy a legkiválóbbak felkarolása révén valóban színvonalas
táncprodukciók gazdagíthassák városunk kulturális életét.
C64 Interaktív GameShow
2017. május 20. és október 21.
Megmutattuk a 80-as évek kultusz játékait a Commodore 64-et. Felelevenítettük a régi emlékeket
azokban, akinek volt Comodor64 számítógépe és lehetőséget adtunk arra, hogy azok is kipróbálhatták.
Gyereknap az Ifiházban
2017. május 21.
A Debreceni Szakképzési Centrummal együttműködve színes gyerek programokkal vártuk az
érdeklődőket: Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány,DebreczeniArany-Keresztes
Lovagok Egyesülete, SamyMagic Bűvész Show, Vidám Vándorok együttes, Pergő Hagyományőrző
Műhely.
III. Nemzetközi Jóga Na és II. Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztivál
2017. június 25.
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Jóga és indiai táncbemutatók, filmvetítés, ételkóstoló, hennafestés volt látható az országos
programsorozat debreceni állomásán az Ifiházban.
Magyar udvar és történelmi játszóház
2017. augusztus 17.
A virágkarneváli programsorozathoz csatlakozva hagyományőrző csoportok bemutatóit és interaktív
foglalkozásait élvezhették a látogatók (Fehérlófia Hagyományőrző Egyesület, Debreczeni Aranykeresztes Lovagok Egyesülete, Magyar Királyi Debreceni 2. Honvéd Huszárezred), Hollóének
Hungarica Régizene Együttes koncertje, főzés, kézművesek.
A rendezvény zárása a Rocksuli koncertje a nemzeti rock klasszikusaival és történelmi rockoperákkal
vált teljessé.
A Magyarok – Tehetségek párbeszéde
2017. szeptember 1.
Értékeink és tehetségeink párbeszéde Debrecenben: székely ifjúsági csere keretében valósult meg.
2017. szeptember 1-én tehetséges székely fiatal vendégeskedtek a Debreceni Ifjúsági Házban. A
fiatalok a Hargita megyei Kápolnásfaluból érkeztek. Az Ifjúsági Ház és a Civilek a Fiatalokért Egyesület,
valamint a Kápolnásfalusi Ifjúsági Társaság együttműködésében megvalósuló „Tehetségek
Párbeszéde” támogatott projekt keretében július hónapban 50 Debreceni tehetséges fiatal látogathatott
el Székelyföldre, amit a határon túli fiatalok látogatása követett.
Indiai Est
2017. szeptember 14.
Fedezd fel velünk a csodálatos és sokszínű Indiát! A debreceni Ifjúsági Ház és a Világjáró Önkéntes
Nonprofit Kft közös szervezésében szeretettel vártunk szeptember 14-én egy különleges estre, ahol
“belekóstolhattak” a világ egyik legősibb és legegzotikusabb kultúrájába. Látható volt érdekes
előadások, tradicionális táncok és ételek. Mindezt köszönhettük a két, Indiából érkezett önkéntesünk
odaadó munkájának.
Szalvétabörze
2017. szeptember 16. A papírszalvéták világa iránt érdeklődők számára létrejött ingyenes esemény. A
programon szabadon lehetett csereberélni és adni-venni a szalvétákat bárki számára, azon felül, hogy
kiállította a maga szép szalvétakollekcióját minden aktív résztvevő.
Őszköszöntő Családi Nap - Generációk Napja
2017. október 14.
Színes családi programokat kínáltunk felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. A színpadon
hagyományőrzők, táncosok, énekesek, amatőr művészeti csoportok léptek fel, miközben az Ifiház
udvarán és termeiben kézműves foglalkozások, Szárnyalló népi játékok, arcfestés, Óriás társasjátékok
várták a látogatókat.
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Hangolódj Szakmára HalloweenPartyval!
2017. október 26.-27
Tematikus interakív pályaválasztási kiállítás a Kereskedelmi, a Bethlen, a Kreatív és az Irinyi
szakembereinek és diákjainak közreműködésével! A látogatók megismerkedhettek az iskolák
képzéseivel egy jó kis party keretében kötetlenül!
Halloweenparty
2017. november 3.
Tematikus est fiatal zenészekből álló zenekarok koncertjeivel.November 3-án este két feltörekvő
debreceni zenekart is elhoztunk a fiataloknak. Az este folyamán fellépett a Privát Affér és a Funbasstix.
A koncertek után pedig egy hajnalig tartó afterpartyval vártuk a Sheldon's bár támogatásával.
ArkhamNight
2017. november 11.
Az Ifiházban működő társasjáték klub/öntevékeny csoporttal közös szervezésben.H. P. Lovecraft 127.
születésnapja alkalmából, Debrecenben másodszor került megrendezésre az országos Rettegés
éjszakája, aminek keretében Lovecraft ihlette játékokkal tisztelegtünk a horror mesterének életműve
előtt.
Alvók futása – Csé. Szabó Magdára emlékezünk
2017. december 1.
Az Ifiházban is a 100 éve született Szabó Magdára emlékeztünk. Az Ifiházfelkérésére színpadra
adoptálta és rendezte Szabó Magda novelláját: az Ifiházban működő öntevékeny csoport Dilemma
Drámaszínpad.
Jótékonysági Rockmikulás
2017. december 2. az Ifiház és a Rocksuli szervezésében - a Felszólító Mód, a Túloldal és a NeverEnd
zenekarok koncertje volt látható.
Adventi készülődés
Ingyenes kézműves foglalkozásokat tartottunk novemberben és decemberben. A kb. egy órás
foglalkozás tökéletes alkalom volt az érdeklődőknek, hogy közösen, ünnepi hangulatot teremtve
készülhettek a Karácsonyra, illetve saját készítésű, kis kézműves apróságokkal lephették meg
önmagatokat vagy szeretteiteket.
Bábelőadás
2017. december 16.
Az Ifjúsági Ház - az ÁkomBákom báb csoport előadásában – bemutatta A SUSZTER MANÓI
bábelőadást.
A Debreceni Ifjúsági Ház és a Karikás Kulturális és Hagyományőrző Egyesület közös szervezésében
helyi értékeket és ismeretterjesztő foglalkozás sorozatot szervezett általános és középiskolás fiatalok
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számára„Unokáinknak örökségül” címmel. A pályázat 2016 szeptemberében kezdődött és 2017
márciusában fejeződött be.
.
A rendezvényeink havi látogatottsága 50-100 fő/ alkalom.
A Más-MozaikSzocio Kulturális Egyesület működteti a Rocksulit, ami jelentős részét képzi az Ifjúsági
Ház életének. Az Ifjúsági Ház és a Rocksuli közös együttműködése és gyümölcsöző kapcsolata az
általuk megrendezett zenei programok színesítették a ház program kínálatát.

3., Pályázati aktivitás
2017. évben hat benyújtott pályázatunk kapott támogatást. Ebből három a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának - Ifjúságpolitikai Alapjából történőtámogatás volt.

18

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató NonprofitKFT.
2017. évi szakmai beszámoló
Benyújtott pályázatok részletezése az
alábbiakban:
Projekt megvalósítása Projekt címe/rövid leírás
Kért összeg
Kapott
összeg
2017-02-01 – 2017-12- Eurodesk Észak-alföldi régiós
31
koordinátor
360.000 Ft
360.000 Ft

Beadás

Kiíró/kategória

Pályázati azonosító

01.15.

Eurodesk Észak alföldi
régiós koordinátori
címbirtokos pályázat
Eurodesk Észak alföldi
régió Hálózati Projekt

-

2017-03-01 –
2017.12.31.

felkereső ifjúsági munka, képzés,
közösségi programok szervezése.

Bethlen Gábor Alap –
Ifjúsági Közösségek
Tevékenységének
Támogatása (konzorciumi
partner a DISZ N. KFT.)

IFJ-KP-1-2017/1000237

2017.07.01. –
2017.12.31.

„Velünk élő emlékezet”, 1956-os
Emlékműsor, Emlékkiállítás és
koszorúzás

DMJV Nyílt pályázati
felhívása - CIVIL alap
DMJV Nyílt pályázati
felhívása - CIVIL alap
DMJV Nyílt pályázati
felhívása - CIVIL alap

-

2017-09-01 – 2017-1231
2017-09-01 – 2017-1231
2017-09-01 – 2017-1231

Debreceni Ifjúsági Városi focikupa

02.15.
03.17.

04.18.
04.18.
04.18.
04.26.

Tempus Közalapítvány /
Erasmus+ Program

2016.11.29. EFOP-3.3.2-16Kulturális
Intézmények a
Köznevelés
Eredményességéért

2017-2-HU01KA105-036152

2017-08-07 –
2018.11.06.

EFOP-3.3.2-16-2016- 2017.06.01. –
00212
2020.06.01

Összesen (Forint alapú támogatások összegzése):
Összesen (Euro alapú támogatások összegzése):

Szakmai látogatóút a demokrácia
jegyében
Diák - tanár Modern
kommunikációs csatornák
használata képzés
DYS is EVS 3
EVS önkéntesek fogadása az
ifjúsági házba.
Kreativitás - Kommunikáció –
Kooperáció
Ifjúsági közösségeket támogató
foglalkozások, programok,
tehetséggondozás

889.900 Ft

889.900 Ft

1.892.000 Ft

elutasított

180 000 Ft

50 000 Ft

124 900 Ft

50 000 Ft

140 000 Ft

50 000 Ft

7845 €

7845 €

24.994.010 Ft

bírálat alatt

28.580.810Ft
7.845€

1.399.900Ft
7.845€
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2014 évben kezdődött el a TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0075 Kaláka Pláza Kreatív művészeti
foglalkozások fiataloknak a debreceni Ifjúsági Házban c. projekt fenntartási időszaka. A fenntartási
kötelezettségnek eleget téve a családi napok keretein belül kreatív kézműves foglalkozásokat tartottunk,
művészeti oktató irányításával. Debreceni helyi fiatalokhavonta több alkalommal vettek részt a
foglalkozáson, melynek eredményeképpen kézügyességük és kulturális kompetenciájuk fejlődhetett, az
elkészült alkotásokat december hónap folyamán kiállítás formájában tekinthették meg a látogatók.

4., Szolgáltatásaink
Személyesen, telefonon, e-mailben, vagy akár honlapunkon és Facebook oldalunkon keresztül
közhasznú információk szolgáltatása vehető igénybe. A közösségi terekben lehetőség van számítógép
használatra, érintőképernyős gépeinken vagy saját laptoppal, okos telefonnal, a wi-fi szolgáltatáson
keresztül bárki ingyenesen informálódhat a világhálón.
Országos és helyi rendezvényekre (koncertekre, színházi előadásokra, fesztiválokra) jegyértékesítési
lehetőséget, valamint plakátok, szórólapok, illetve apróhirdetések elhelyezését is biztosítjuk.

a., Információs Pont működtetése








Információszolgáltatás: Naprakész, részletes, a betérőink igényeihez igazodó információkkal
(munka, tanfolyamok, külföldi munkalehetőség, szálláslehetőség, szabadidős lehetőségek,
pályázatok, intézmények, programok, környezetvédelmi információk, albérlet, képzési
lehetőségek, önkéntes munka, táborok, stb.) igyekszünk mindenkit kellően tájékoztatni. Az
iroda teljes szolgáltatási köre díjmentesen vehető igénybe.
Ingyenes Internet használat: A hozzánk betérők az ifiház első emeletén elhelyezett gépeken
ingyenes böngészhetnek az Interneten. A világhálón történő eligazodásban a Ház információs
munkatársa segít. A ház minden pontján ingyenes Wifi elérhetőséget biztosítunk.
Jegyértékesítés: Amennyiben szerződő partner jelentkezik a szolgáltatást elérhetővé tesszük a
látogatóink számára.
Faliújság: Plakátok, szórólapok elhelyezését is biztosítjuk.
Asztali foci és társasjátékok: Közösségi terünkben díjtalan kikapcsolódásra is lehetőség van.

2017-ben is változatlan szolgáltatásokkal álltunk az irodát felkereső érdeklődők rendelkezésére.
Naprakészen, részletesen, az igényekhez igazodva igyekszünk mindenkit kellően tájékoztatni. Az
Ifjúsági Ház teljes szolgáltatási köre díjmentesen vehető igénybe. Információböngészésre önállóan vagy
a kollégák segítségével használhatják érintőképernyős számítógépeinket a betérők.
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1. sz. táblázat. Információszolgáltatásainak kihasználtsága 2017.

b.,Tanácsadások
Segítünk, ahol tudunk!
A Debreceni Ifjúsági Házban működő Csomópont Iroda az a hely, ahol a drog prevencióval,
ifjúságsegítéssel kapcsolatos információk összefutnak.A területen dolgozó személyek és szervezetek itt
találkozhatnak, illetve az iroda biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és
infrastrukturális hátterét. Az irodát szülők, pedagógusok, szakemberek és diákok egyaránt felkeresik.
Prevenciós programokat szerveztünk az iskolákban (osztályfőnöki órák, előadás és beszélgetés
formájában) és különböző iskolai és szabadidős rendezvényeken.
Több évtizedes múltra visszatekintő szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadás. Az Ifjúsági ház
munkaidőben a hét napjain igény szerint lehetőséget biztosított egy-egy tanácsadó munkatársra a
segítségre szorulóknak. Tanácsadóink szakterületükön kiváló munkát végző szakemberek. Az alábbi
tanácsadási területeken EVS /Európai Önkéntes Szolgálat/, pályaválasztási, párkapcsolati,
jogi,pszichológiai, civil szervezeti tanácsadással várták tanácsadóink a hozzájuk fordulókat.
Folyamatosan monitoroztuk az információs iroda szolgáltatási struktúráját. A megváltozott
igényekhez igyekszünk igazítani az információszolgáltatási rendszert és az intézmény tanácsadásait.
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2. sz. táblázat. Tanácsadásainak kihasználtsága 2017.

c., Prevenciós információs tevékenység
Csomópont Prevenciós Iroda működtetése
Az Ifjúsági ház falain belül működik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális
hátterét biztosító Csomópont Prevenciós Iroda. Az iroda helyiségében ülésezik a KEF, tréningek,
pedagógusok továbbképzésének helyszínéül szolgált. A betérőket és érdeklődőket megfelelő ellátó
helyre irányító tanácsokkal látták el szükség esetén. A társaság alaptevékenységének része a
prevenciós tevékenység, így mi működtettük a Csomópont Drogprevenciós Irodát, amely egyben a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum információs irodája is. 2017-es évben már az új ifjúságvédelmi és KEF
koordinátor munkatárs látja el az iroda működtetését, ezzel is kiemelve a prevenciós tevékenység
jelentőségét.
A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel, intézményekkel és az önkormányzat szerveivel
ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a
pályázatfigyelés.Rendszeresen helyet biztosítottunk a debreceni KEF munkacsoportjainak
megbeszéléséhez és szakmai- módszertani találkozóihoz, rendezvényeihez egyaránt.
Igény szerintkihelyezett osztályfőnöki órákat tartottunk, az iskola által választott témában
(drogmegelőzés, viselkedéses addikciók, dohányzás, alkohol veszélyei, designer drogok, energiaital
veszélyei, virtuális függőségek, stb.).

d., Kiállításaink
A kiállítások a Galéria teremben, valamint a földszinti folyosón kialakított kiállítótérben zajlanak.
Galériánk indulása óta lehetőséget teremtünk tehetséges fiatal diákok, művészek, alkotócsoportok
számára a bemutatkozásra. Elsődleges célunk volt, hogy minél több fiatal alkotónak biztosítsunk
bemutatkozási lehetőséget. A bemutatásra kerülő anyagok felhelyezése mellett segíteni tudtunk a
kiállítás megszervezésében, sajtó felé történő tájékoztatásban.
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3. sz. táblázat. Kiállítások időtartama a látogatók függvényében2017.
A Galéria elnevezésű terem azonban nem csak a tehetséges fiatal képzőművészek terepe, hiszen a
ház nyitva tartási idejében, sőt igény szerint azon túl is ifjúsági közösségi térként is működött.
Megbeszélések, képzések, konferenciák, táncpróbák, születésnapi összejövetelek, baráti találkozók
állandó helyszíneként is funkcionált.

e., Online információs szolgáltatás
Az Ifjúsági Ház online felületein is folyamatos információ átadással segíti az érdeklődők tájékoztatását.
Az üzenőfalon megjelenő kérdésekre az ügyfelek által is elismert gyorsasággal reagáunk. Online
felületeink
használóinak
száma
az
elmúlt
évben
megháromszorozódott.
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Kortársművészeti kiállítások az Ifjúsági Házban 2017. évben
Sorsz

A kiállítás címe,mûvész neve

A kiállítás helye

Idõtartam (nap)

Típusa

Műv.ág kódja

Műfaja

Látogatók

Meghívó
készült

1.

HandariDániel-Adekvát Ingerek

Galéria

20 nap

egyéni

fotóművészet

fotó

65

igen

2.

Teveliné Szilágyi Anita-Korlátok nélkül
Hajduné Bethlen Andrea
Kerezsiné Ambrus Viktória
Ambrus Bence – Mesés erdő

Galéria

30 nap

egyéni

képzőművészet

festészet

86

igen

Galéria

30 nap

csoportos

kézműves alkotások

vegyes

94

igen

15 nap

csoportos

vegyes

vegyes

55

igen

24 nap
24 nap

csoportos
egyéni

képzőművészet
képzőművészet

vegyes
vegyes

60
95

nem
igen

40 nap

csoportos

vegyes

vegyes

95

igen

5 nap

csoportos

fotóművészet

fotó

120

nem

30 nap
21 nap
30 nap
15 nap
35 nap
319 nap

csoportos
egyéni
egyéni
egyéni
csoportos

85
95
115
65
290
1320

igen
igen
igen
nem
igen

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Galéria és
Folyosó
Baross Alkotótábor kiállítása
Galéria
Vida Zorka
Galéria
Galéria és
KEF – Élj más sznevedéllyel!
Folyosó
Campus FesztiválKEF – Drogellenes Juniális képekben
Ifiház Sátor
Pintye Anna és Lévay Endre -Ketten
Galéria
Tóth Dóra -Egyélet képekben
Galéria
László Kinga – Reformáció
Galéria
HBMI CSEÖH- Weapon of Choice
Galéria
Radics-család mézeskalács kiállítása
Galéria
Kiállítási napok száma összesen:
Role zenekar 30 év plakátkiállítás

képzőművészet
festészet
képzőművészet
festészet
képzőművészet
tűzzománc
fotóművészet
fotó
kézműves alkotások
vegyes
Látogatók száma összesen:
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Kiállítások műfajok szerint

8%

0%

23%
46%

23%

kerámia

grafika

festészet

fotó

vegyes
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5., Debreceni Ifjúsági Önkormányzat tevékenysége
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit KFT.a Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági
Önkormányzat befogadója és szakmai támogatója.
A 2016 tavaszán (2016.03.16-án) megválasztott DIÖK elnök Márkó Fülöp Viktor 2017. április
10-én benyújtotta lemondását. A többi vezető tisztségviselő (alelnök, titkár) az említett időpont óta
szintén nem töltötte be a tisztségét. A DIÖK testülete a 2017-es év második felében
működésképtelenné és a vezetőség és a tagok hiánya miatt döntéshozásra alkalmatlanná vált.
A meglévő tagokkal egyetemben az Ifjúsági Ház vezetősége 2017. április 20-án egyeztető
megbeszélést tartott, ahol a DIÖK szervezet ügyviteli feladatainak ellátására kijelölte Oláh Biankát a
DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumának tanulóját. Oláh Bianka az
ügyviteli feladatok ellátását a következő DIÖK Közgyűlésig illetve tisztújító választásig látja el,
várhatóan 2018. tavaszáig. Az ideiglenes képviselő testület feladata a DIÖK Szervezeti és Működési
Szabályzatának és Választási Szabályzatának átdolgozása, valamint a következő választás
előkészítése volt.
A választási folyamat mellett sikerült megrendezni a már hagyománnyá vált programokat:
 Debrecen Városi Diák Fórum (DVDF)
 Debrecen Városi Elsősavató
 Debrecen Városi Focikupa
 Csapatépítő táborok
 Campus fesztiválra való kitelepülés
A DISZ N. KFT. , mint a DIÖK pályázati befogadó szervezeteként pályázott a DMJV Ifjúsági
alprogramjára, melynek keretében három pályázatot nyújtott be. A pályázatok a DIÖK és a diákok
igényeire és elképzelésein alapultak:
 Debreceni Ifjúsági Városi focikupa
 Szakmai látogatóút a demokrácia jegyében
 Diák - tanár Modern kommunikációs csatornák használata képzés
A három pályázat megvalósítás időpontjának módosítására azért volt szükség, mert a projektek
főszervezője a Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata (DIÖK) szervezeti átalakulása
és vezetői-, tagi tisztújítás a 2017-es év folyamán nem valósult meg. A pályázatok megvalósítását
külön engedéllyel legkésőbb 2018. március 31-re halasztottuk el.
Debreceni Ifjúsági Önkormányzat felnőtt segítői feladatát továbbra is társaságunk látja el. Szakmai
és pénzügyi segítséget biztosítunk a DIÖK működéséhez, rendezvényeihez teret biztosítunk.
2017 nyarán, hagyományokhoz hűen ismét kitelepültünk a július 18-23. között megrendezésre
került Campus Fesztiválra. A DIÖK eddig is színes programokkal és játékokkal várta a fesztiválra
érkezőket, ez úton is igyekeztek minél több fiatalhoz elérni, hisz köztudottan a nyári fesztiválok a
leginkább látogatottabb programok a fiatalság körében.
A fiatalok inaktivitásának problémája korosztályi. A 14-20 éves korosztály inaktivitása óriási
problémát jelent számunkra, az ő bevonásuk, elérésük nagyon nehézkes. Az év folyamán több
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alkalommal szólítottuk meg az oktatási intézmények igazgatóit (KLIK és DSZC), hogy a közelgő
választásokat és a DIÖK programjait segítsék. A DIÖK és az Ifiház célja, hogy minden debreceni
középiskola képviseltesse magát a DIÖK-ben. Az intézmények delegáljanak tagokat és képviselőket
egyaránt. Az oktatási intézmények megszólítása és a DIÖK programjaiba történő bevonása, csupán
a DMSP és a diákok közösségének a munkáját segítené. Az Ifjúsági Ház, mint szakmai segítője a
DIÖK-nek, szeretné, ha a városi középiskolák diákjai méltó módon tudnák képviseltetni magukat a
városi DIÖK színeiben.
Közös célunk, hogy pezsgő diákéletet, tájékozott, naprakész középiskolás fiatalok legyenek
Debrecenben.

6.,A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi
tevékenységéről
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban KEF) 16 éve szolgálja Debrecen város
lakosságát és döntéshozóit. Magas szakmai színvonalon működteti programjait és
együttműködéseit, melynek során jelentős eredményeket ért el. Jelenleg 44 tagszervezettel működik
a szakmai fórum.
A KEF szakmai munkáját a jelenleg hatályos „Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 Tiszta
tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című dokumentum alapján, valamint a 2014.
szeptember 16-án elfogadott „Tegyünk közösen!” Debrecen Megyei Jogú Város átfogó stratégiája a
szenvedélybetegségek megelőzésére és a szenvedélybetegek ellátására 2014-2020 című
dokumentumokban foglaltaknak megfelelően végzi.
A stratégiai gondolkodás fontos eleme a Fórum javaslattevő, koordináló funkciójának erősítése,
valamint az önkormányzati döntések stratégiai pillérekhez (közösség és együttműködés, prevenció,
kezelés és ellátás, kínálatcsökkentés) való igazítása.
Egybehangzó vélemény volt, hogy erősítenünk kell a szakmai szervezetek, Debrecen város
lakossága és a DMJV Önkormányzata közötti párbeszédet a drogprobléma kezeléséről, szakmai
koordinációról. A Debreceni KEF főképpen munkacsoportokban dolgozva a társadalmi és szakmai
párbeszéd kiszélesítésére törekszik. Egy ekkora szervezet úgy működhet hatékonyan, ha a tagok
szakterületenként fejtik ki tevékenységüket. Ennek érdekében a KEF már meglévő munkacsoportjait
aktívan működteti (koordinációs, iskolai-prevenciós, kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő
munkacsoport). A munkacsoportok lehetőség szerint havonta üléseznek, de kiemelt eseményekre,
akciókra alkalomszerűen is összeülnek.
A szakterületenként létrejött munkacsoportok közül a KEF Koordinációs munkacsoportja
folyamatosan tartja a kapcsolatot a DMJV Önkormányzatával, továbbá felelős a megfelelő
osztályokkal történő egyeztetésért. A KEF közgyűlésre, évente 2 alkalommal kerül sor. A KEF
koordinációs feladatait a Csomópont Iroda segíti.
A Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a Debrecen városi drogstratégiában (2003.)
ajánlásként fogalmazta meg, hogy szükséges egy olyan iroda létrehozása, ami a drogprevenció
számára mintegy módszertani központként tud működni. 2004 nyarán a város létrehozta a
Csomópont Drogprevenciós Információs Irodát, (továbbiakban Csomópont Iroda) amely
szervezetileg a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. részét képezi. 2011. szeptemberben az
iroda korábbi helyéről, az Ifjúsági Házba, a Simonffy utca 21. szám alá költözött. 2007-2016-ig a
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Csomópont Iroda vezetője Gesztelyi Tamás mentálhigiénés szakember volt. Az Ifjúsági Ház
ügyvezetője Halász D. János erre a munkakörre 2016. novemberében Szabó Zsuzsanna
szociológus, mentálhigiénés szakembert vette fel, akit 2017. áprilisában bekövetkezett személyi
változások után a jelenleg is feladatellátásban lévő Meszner Gabriella követett.
Az iroda feladata és célkitűzése igen sokrétű. A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel,
intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az
információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés, de említhetnénk a könyv- és
médiatár kiépítését is.
A fenti teendők egyben a közvélemény formálására is alkalmat adnak megfelelő médiatámogatás
mellett, melyet nyitás óta folyamatosan biztosítanak a helyi és az országos médiumok.
A KEF 2016-ban a programjait és szolgáltatásait a KAB-KEF-16 pályázatból és Debreceni
Önkormányzat támogatásából valósította meg.
A KEF általános feladatai, tevékenységei
 Szoros együttműködés elősegítése a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagszervezetei között.
 A városi drogstratégiában megfogalmazott drogprevenciós irányelvek képviselete,
megvalósulásának segítése.
 A közoktatási intézményekben folyó prevenciós munka segítése, koordinálása.
 Hozzáférhető adatbázis, részletes és folyamatos kimutatás készítése a városban működő
prevenciós munkát végző szervezetekről.
 Jól működtethető kapcsolattartási metódus kidolgozása a prevenciós munkát segítő
különböző, más területen dolgozó szakemberekkel.
 Kapcsolat kialakítása és tartása a helyi médiával, amelynek célja: a KEF elsősorban
prevenciós tevékenységéről korrekt, széleskörű és időben történő tájékoztatás a lakosság
felé.
 A prevencióval összefüggő, rendszeres pályázatfigyelés, a célcsoportok figyelmének
felhívása ezekre, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, benyújtásában.
 A prevenciós munkát segítő, azzal összefüggő szakanyagok (könyvek, filmek, stb.,)
összegyűjtése, folyamatos bővítése, az érdeklődők számára elérhetővé tétele.
 Drogprevenciós programok, rendezvények szervezése.

7., Szakmai képzések, találkozók, felkereső ifjúsági munka
2017-ben
Szakmai képzések, találkozók, felkereső ifjúsági munka 2017-ben:
Időpont
01.05.
01.12.
01.13.

Helyszín
Debrecen, Ifjúsági Ház
Budapest, UNK
Debrecen

Tevékenység
NEA Információs nap
Strafimunkacsoport ülés
A DSZC Irinyi János Szakgimnáziuma és
28

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató NonprofitKFT.
2017. évi szakmai beszámoló

01.18.

Debrecen

01.19.
01.25.

Budapest
Debrecen

01.27.

Debrecen, Ifjúsági Ház

01.31-02.03. Tempus Közalapítvány,
Budapest,
02.08.
Nyíregyháza, Köz-Pont
Ifjúsági Egyesület
02.10.
02.15.
03.01.
03.01.
03.07.
03.23-25
04.03-07.
04.08.-14.
05.02.
05.03.-06

Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Debrecen
Tempus Közalapítvány,
Budapest, Europe Direct
Debrecen, DMK
Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Hegyközszentmiklós,
Románia
Debrecen, Ifjúsági Ház
Padenborn, Németország

05.10.

Debrecen, ESN
MobilityCafe
05.11.
Debrecen, Kölcsey
Központ
05.30.
Tempus Közalapítvány,
Budapest,
05.31-06.02. Ljubljana, Szlovénia
06.09.-10.
Budapest, BEIK
06.14.
Tempus Közalapítvány,
Budapest,
06.15.
Kállósemjén Diákokért és
ifjakért Egyesület
06.19.

Budaörs, GYIÖT

Szakközépiskolája intézménynek Erasmus+ VET
projekt tanácsadás.
ADebreceni SzC Baross Gábor Középiskolája és
Kollégiuma intézménynek Erasmus+ VET projekt
tanácsadás.
EVS képzés fejlesztő munkacsoport
ADebreceni SzC Mechwart András Gépipari és
Informatikai Szakgimnáziuma intézménynek Erasmus+
VET projekt tanácsadás.
Nyíregyháza, KÉK Egyesület szervezésében DÖK
látogatók érkeztek a házba.
Erasmus+ EVS önkéntes félidős képzés.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Erasmus + Program – Szakértői találkozó
Eurodesk regionális koordinátori találkozó.
ADebreceni SzC Mechwart András Gépipari és
Informatikai Szakgimnáziuma intézménynek Erasmus+
VET projekt tanácsadás.
Kerekasztal beszélgetés külföldi nyári munkavállalás,
gyakorlat és nyári egyetemek témakörben.
Cseh Tamás program megnyitó
Eurodesk Magyarország Hálózat következő Országos
Találkozója
Erasmus+ EVS önkéntes megérkezés utáni képzés.
DOVE projekt partner találkozó és nemzetközi ifjúsági
csere
Európa Nap – Eurodesk
Európai Hét konferencia – Testvérvárosi
partnertalálkozó
Kerekasztal beszélgetés külföldi nyári munkavállalás,
gyakorlat és nyári egyetemek témakörben.
Megváltozott munkaképességűek börze
Erasmus30 Konferencia
EGL nemzetközi projekt partner találkozó
Eurodeskalap képzés, szakmai megvalósító partner.
Eurodesk regionális koordinátori találkozó.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Részrevétel konferencia
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07.06.-09.

Kápolnásfalu, Románia

07.18-23

Debrecen, Campus
Fesztivál
Debrecen, Ifjúsági Ház

07.25.
08.14-17
08.31.09.03.
09.14.
09.14.
09.22.
09.27.
09.28.

Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Debrecen, Ifjúsági Ház
Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Debrecen, Ifjúsági Ház
Debrecen, Ifjúsági Ház
Debrecen, Ifjúsági Ház –
Kerekerdő Élménypark

10.05.
11.09.-11

Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Debrecen, Kölcsey
Központ
Debrecen, Debreceni
Egyetem
Kisvárda, FIVEK
Debrecen, Hotel Aranybika

10.15.-29.

Buenos Aires,Argentina

12.03-06

Tempus Közalapítvány,
Budapest,
HBMi MRFK, Debrecen
Nyíregyháza, KÉK
Egyesület
Tempus Közalapítvány,
Budapest,

09.29.
10.04.

12.12.
12.12.
12.14.

Tehetségek Párbeszéde projekt partnerként való
részvétel.
A DebreceniIfjúsági Ház a DIÖK és a CIC közösen
kitelepült a Campus Fesztiválra.
Lengyel civil szervezet és diák önkormányzati
képviselők látogatása az Ifjúsági Házba
Erasmus+ EVS önkéntes félidős képzés.
’Tehetségek párbeszéde’, székely-magyar
csereprogram az Ifjúsági Házban.
Eurodesk regionális koordinátori találkozó.
Erasmus+ Indiai est – disszeminációs alkalom
Eurodesk Partnertalálkozó
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
EVS képzés fejlesztő munkacsoport
EKF Szinpózium
Eurodesk – Time tomove – Külügyi Börze
Eurodesk tájékoztató
Eurodesk Magyarország Hálózat következő Országos
Találkozója
DOVE nemzetközi partner találkozó, szakmai
tanulmányút
Eurodesk képzés fejlesztő szeminárium
MBB taggyűlés
Eurodeskpartner találkozó
Eurodesk regionális koordinátori találkozó.

Összegzés: Három képzést tartottunk összesen 60 fő ifjúsági szakember részvételével, melyeken az
alábbi kompetenciák kerültek fejlesztésre:
• Ifjúsági információ- és tanácsadás módszertana
• Közösségi animátor attitűd fejlesztése
• Szolgáltatások nyújtása kliensközpontúan
• Pályázatírás
• Projektmenedzsment
• Közösségfejlesztés alapjai
• Tankatalógus és szívességi szolgáltatás elkészítése
• Generációk közötti párbeszéd
• Önkéntesség
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A felkereső ifjúsági munkánk által - melyek az Ifjúsági Ház falain belül zajlottak a Teret nyitunk című
rendezvény keretei között – több, mint ezer fiatalt értünk el. Leginkább az alábbi témakörök
érdekelték a fiatalokat:
• Pályaválasztási lehetőségek
• Európai Önkéntes Szolgálat
• Külföldi munkalehetőség
• Európai állampolgárság
• Külföldi ösztöndíj lehetőségek
Tizenkilenc alkalommal tartottunk tanácsadással egybekötött tapasztalatcserét és konzultációt az
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatban. (összesen 16 fő ifjúságsegítő és
civil szakember).
TIME TO MOVE kampányhoz való csatlakozás, szakmai támogatással segítettük megvalósítani a
debreceni kampányt. A programsorozat célja volt, hogy csatlakozva a Time ToMove kampányhoz új
célcsoporttagok elérésével népszerűsítettük az Erasmus+ Program lehetőségeit valamint
megismertettük széles körben az Eurodesk hálózat tevékenységeit.
Teret nyitunk!című esemény a középiskolásoknak szóló programsorozat. Minden hónapban egy
debreceni középiskola lehetőséget kapott arra, hogy ellátogasson hozzánk, betekintést nyertek és
aktívan bekapcsolódhattak az Ifiház életébe.
A rendezvény keretében a fiatalok megismerhették az Ifjúsági Ház információs szolgáltatásait,
programlehetőségeit, Debrecenről szóló vetélkedőn vettek részt, valamint egy közönségtalálkozó
keretében sikeres emberekkel találkozhattak.

Az intézmény európai kapcsolatai;
Nemzeti szakmai hálózati tagságok és partnerségek
A DISZ N. Kft. széles körű nemzetközi szakmai partnerkapcsolattal rendelkezik, a partnerekkel több
éve kialakult mindennapi szakmai munka folyik. Az utóbbi évben megvalósult projektek között
nemzetközi ifjúsági cserék, nemzetközi szemináriumok, nemzetközi programok, fejlesztői találkozók,
nemzetközi találkozók és szakmai látogató utak valósultak meg. A nemzetközi partnerekkel közösen
együttműködve folyamatosan nyújtanak/ nyújtunk be pályázatot, ezzel is erősítve az
együttműködést.
Szakmai partnerek, ország- város és partnerszervezete bontásban:
Románia

Kápolnásfalu
Nagyvárad
Székelykeresztúr

Olaszország

Milánó

Kápolnásfalui Önkormányzat
Kápolnásfalui Ifjúsági Társulat
Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület
(PIHE)
Partiumi Michiel De Ruyter Tudományos
Társaság (AsociaţiaŞtiinţificăMichielRuyter din
Partium)
Joint Ifjúsági Egyesület (Associazione di
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Genova
Lengyelország

Zakopane

Franciaország
Bulgária

Lastours – Carcassone
Sofia

promozionesocialeJoint)
P.E.C.O. Ifjúsági Egyesület (ProgettiEuropei di
Cooperazione)
TátraKereskedelmi Kamara (Tatra Chamber of
Commerce)
ADHC - Initiative et DéveloppementCitoyen
iRED, Open Youth Institute for Research,
Education and Development

Nemzeti szakmai hálózati tagságok
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai vezetőjének személyes tagsága által tagja az
Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ) ifjúsági szervezeteket és szakembereket
tömörítő országos ifjúságszakmai ernyőszervezetnek.
Az ISZOSZ tagjai önkéntesek és felkért szakértők segítségével dolgoznak Magyarország több
városában. A szakmai fejlesztésen túl stratégia tervezői, tanácsadói, facilitátori és koordinátori
feladatokat is ellát.
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja az EURODESK hálózatnak, 2017.
évben elnyerte az EURODESK Észak-alföldi régió koordinátori címét.

„DevelopingOpportunitiesforVolunteerstobecomesocialEntrepreneurs” (DOVE)
A romániai KlebersbergKuno Alapítvány, mint a konzorciumi együttműködés főpályázója, sikeresen
pályázott a központi beadású Erasmus+ programban. A pályázat célja a közösségi
kezdeményezések felkarolása, megismerése és láthatóvá tétele, ennek érdekében nemzetközi
partnereket is bevont az alábbi országokból: Bulgária, Belgium, Argentína, Kína, Románia és
Magyarország.
Az Ifjúsági Ház, mint konzorciumi partner vesz részt a projektben. A tevékenységek során a fiatalok
és az ifjúsági szakemberek számára képzés, nemzetközi ifjúsági csere, kampányok, fejlesztői
folyamat, szakmai tanulmányút és konferencián való részvételre van lehetőség.

8., Sajtó és kommunikáció
2017-ben újra frissítettük arculatunkat az aktuális trendeknek megfelelve, hogy minél
jobban megfeleljünk az ifjúság igényeinek. Az Ifjúsági Ház tevékenységeit, szolgáltatásait
bemutató illetve a Ház eseményeit is tartalmazó weboldal az ifihazdebrecen.hu és a
facebook oldalunk naprakész információkat, programkínálatot tartalmaz. A weboldalon
időszalagos programkeresési lehetőséget biztosítunk, de a helyiségeinkről is
megtalálhatóak az alapvető információk, képek, terembérleti díjak. A látogatószámunk
ennek is köszönhetően elérte a 70000 főt, ami majd 30%-os növekedést jelent a tavalyi
évhez képest.
Az Ifjúsági Ház marketing tevékenysége, megjelenési felületei
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Az Ifjúsági Ház tevékenységeit, szolgáltatásait, állandó bérlőit és csoportjait bemutató
weboldal a www.ifihazdebrecen.hu naprakész információkat és programkínálatot
tartalmaz. Az oldalon napi bontásban való ill. kulcsszavas keresési lehetőség is könnyíti az
adott napi program megismerését.
Az érdeklődők, fiatalok eléréséhez elengedhetetlen, hogy a legnépszerűbb
közösségi portálokon is jelen legyünk. A facebook.com/ifihazdebrecen címen oldalként
vagyunk elérhetőek és egyre többen vesznek fel a megfigyelendő oldalak közé, írnak,
érdeklődnek az oldalon keresztül.
A Facebookon túl, Instagram-on is jelen vagyunk, továbbá elindítottuk Youtube
csatornánkat is.
A helyi médiával folyamatos kapcsolatban állunk.
Programkínálatunk rendszeresen szerepelt az ingyenesen igénybe vehető felületeken.
Aktualitásaink hallhatóak voltak a helyi rádiókban (BestFm, Campus Rádió, Debrecen
Rádió Fm95), olvashatóak a nyomtatott formában megjelenő helyi kiadványban (Korzó
magazin), valamint internetes helyi és országos hírportálok programajánlóiban (dehir.hu,
civishir.hu, hajdupress.hu, haon.hu programok-debrecen.hu). Nagyobb rendezvények,
sajtótájékoztatók, kiállítások kapcsán több kishír, képes hír is látható volt a Debrecen
Televízióban, és az Alföld Televízióban.
Fentieken túl saját programjaink illetve igen gyakran a Ház bérlői által szervezett
események plakáttervezése és azok városi szinten történő terjesztése is a ház
népszerűsítését szolgálták, továbbá aktuálisan fellelhető szóróanyag és kiadvány állt a
házat felkeresők rendelkezésére. Azokat számos közintézmény is kihelyezte, amit
természetesen a ház is kölcsönösen biztosított számukra.
A Debreceni Ifjúsági Önkormányzat háttérintézményeként a városi középiskolákkal is
aktív a kapcsolatunk. Plakát- és egyéb szóróanyagok kihelyezésével különféle programok,
nyílt napok révén ismerhették meg a ház által nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat..
A médiában és minden egyéb megjelenésen túl a felkereső információszolgáltatás, és a
Campus Fesztiválon való információs sátor is nagyszerű lehetőséget biztosított az Ifiház
által nyújtott szolgáltatások, programok célcsoporthoz való eljuttatására.

9., Az Ifjúsági Ház 2017. évére vonatkozó statisztikai adatok
2017. január 1. - december 31. napjával bezárólag.
HELYISÉGEK
RENDSZERES
IGÉNYBEVÉTELE
(alkalom/hó)
Nagyterem
Galéria
Új nemzedék
közösségi tér
IfiKlub*
Zöld szoba
Pince
Udvar
Kézműves Műhely
és egyéb közösségi
terek

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

46
42

54
51

57
50

50
46

63
40

37
35

49
28

36
21

63
33

48
19

55
16

46
21

16

14

14

19

16

13

9

9

10

9

8

7

48
64
15
0

730
70
14
0

64
65
16
0

59
61
20
7

59
71
19
3

33
48
13
10

42
45
0
26

31
37
1
23

40
63
0
8

41
61
0
1

50
57
1
0

45
39
0
0

24

25

34

29

36

22

23

20

37

31

33

22

33
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ÖSSZESEN

255

958

300

291

307

211

222

178

254

210

220
3586

Éves összesítés
HELYISÉGEK
RENDSZERES
IGÉNYBEVÉTELE
(résztvevők/hó)
Nagyterem
Galéria
Új nemzedék
közösségi tér
IfiKlub*
Zöld szoba
Pince
Udvar
Kézműves Műhely
és egyéb közösségi
terek
Rock suli
tanulói/tanárai/önkén
tesei (félévente)
Rock suli közösségi
tere
ÖSSZESEN

180

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept

okt.

nov.

dec.

1215
1440

1245
1575

1295
1630

1198
1525

1498
1525

1064
1432

1105
765

857
655

1835
1200

2230
548

1675
865

1320
952

315

320

390

455

398

320

210

215

250

225

200

175

1051
1050
275
0

1111
1140
270
0

1050
1111
285
0

1142
1031
316
350

1255
1265
345
300

625
835
255
655

635
740
0
930

505
680
25
870

826
1150
0
425

1143
1135
0
100

1442
1205
25
0

1105
760
0
0

175

415

545

501

687

395

345

300

590

385

535

280

340

21

17

-

-

-

370

21

25

-

-

-

320

410

345

380

320

425

-

-

430

370

330

420

6181

6507

6668

6898

7593

6006

5100

4128

6731

6136

6277 5012
73237

Éves összesítés
Havi átlag látogatói
szám (fő/nap)

Jan

Febr. Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Havi összlétszám

8341

8763

8971

9476

10510

8571

7485

6024

9351

8126

81609

6472

Napi átlag

269

302

289

316

339

286

241

194

312

262

2720

209

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

184
0
36
220

265
0
45
310

287
0
42
329

310
0
30
340

160
0
32
192

130
0
20
150

80
0
10
90

150
0
22
172

189
0
31
220

201
0
27
228

170
0
21
191

SZOLGÁLTATÁSO
K
(fő/hó)
Információkérés
Jegyértékesítés
Plakát/szóróanyag
ÖSSZESEN

220
0
55
275

2717

Éves összesítés
jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

3

4

5

3

5

2

4

5

6

3

2

2

júl.

aug.

Tanácsad
ásaink
nyáron
szüneteln
ek!

TANÁCSADÁSOK
(fő/hó)
Európai Önkéntes
Szolgálat
Pályaválasztási

szept.

okt.

nov.

dec.

3

4

5

3

4

4

4

4
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Jogi
Párkapcsolati
Diákjogi
Pszichológiai
Grafológiai
ÖSSZESEN

0
2
0
1
0
10

0
1
0
2
0
12

0
3
0
3
0
17

0
3
0
2
0
11

0
2
0
2
0
11

0
1
0
2
0
7

0

0

0
3
0
3
0
13

0
2
0
4
0
14

0
1
0
2
0
12

0
2
0
2
0
11
118

Éves összesítés
KIÁLLÍTÁSOK
SZÁMA

jan.

Galériaterem

1

2

Földszinti folyosó

0

2

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

3

4

3

1

1

1

2

2

2

1

2

4

2

1

1

0

0

0

0

0

Galériaterem
Földszinti folyosó

23
35

1.

emeleti folyosó

Állandó kiállítótérként működik.

2.

emeleti folyosó

Állandó kiállítótérként a Rockmúzeumnak ad helyet.
Éves összesítés
Ifiházat használók össz létszáma 2017-ben
Becsült napi átlagos látogatói létszám
Becsült napi maximális látogatói létszám

73355
201
478

A kimutatást alátámasztó adatokat az Ifjúsági Ház által vezetett statisztikák, továbbá a tanácsadói
jelenléti ívek és a ház eseménynaptára támasztják alá. A kimutatást Enyedi Imre szakmai vezető
állította össze.

Összegzés
Összességében megállapítható, hogy az Ifjúsági Ház 2017-ban bevezetett új marketingstratégiája, új
típusú programkínálata, az öntevékeny csoportok felkutatása, befogadása, csoportok generálása
valamint az oktatási intézményrendszerrel történő partneri együttműködés jelentősen növelte a Ház
látogatottságát, ismertségét, kihasználtságát.
A debreceni Ifjúsági Ház2017-os esztendőben felkerült a Város kulturális térképére.

Debrecen, 2017. március 26.
Halász D. János
ügyvezető
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