Megyei Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat Programtervezet
2015/2016 TANÉV

Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és
Közösségi Tér
• Helyszín: NYÍR Pláza első emelet
• Önkéntesség, nemzetközi ifjúsági cserék, kiállítások, fellépések, klubok.
• Rendhagyó osztályfőnöki óra :
közösség építő programok, ping pong – billiárdasztal, társasjáték, filmnézés.
Kávé, tea, rágcsálnivaló.
Részvételi díj: 300 Ft/fő
• Nyitva tartás: hétfő – péntek 10-18 óra között
szombat – vasárnap 14-18 óra között

KÖSZ Önkéntes Program
• Tanulókat és fiatal felnőtteknek önkéntes programot biztosít. Egyben teljesíteni
lehet az iskolai közösségi szolgálatot.
• Választott önkéntes tevékenység mellé, komoly szakmai hátteret is biztosítanak:
Tevékenységek előtt felkészítés
Feldolgozó óra
Hosszabb távon, folyamatos szakmai mentorlás
• Új élmények, új képességek elsajátítása.

• A bekapcsolódás folyamatos jellegű.
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„Európa itt van…” vetélkedő
• Jelentkezők: Ált. Isk. Felső tagozatos/ középiskolás tanulók, 4 fős csapatok, Iskolánként
max. 3
• Téma: Önkéntesség, továbbtanulás, munkavállalás
• Időpont: 2015. okt. 2. (péntek) 12 – 16:30 között
• Helyszín: Nyír Plaza
• A program rész elemei:
• Továbbtanulással, nyelvtanulással foglalkozó standok
Interaktív EU-s játékok ( óriás társasjáték, óriás keresztrejtvény)
EVS teaház: Külföldi diákokkal való megismerkedés
EU-s verseny diákoknak: a csapatok interaktív vetélkedője az Európai unió témájában
Flash Mob

Közösségi szolgálati börze
• Rendezvény tervezett időpontja: 2015. október. 14. (szerda) 10-16 óra
• A rendezvényen való részvételre csoportosan és egyénileg is lehetőség van.
• Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.
• Börze célja: A diákok, szülők, pedagógusok megfelelő tájékoztatása a közmunkával
kapcsolatos lehetőségeikről, ismerkedés a fogadószervezetekkel, és az ott végezhető
feladatokkal.

Megyei Sportnapok
• Időpont: 2015. november 18-20. között
• Résztvevők: Általános és középiskolák sportegyesületi, diáksport körei.
• Kosárlabda, Röplabda és Labdarúgás mérkőzések
• Jelentkezési díj: 3500 Ft/ csapat / sportág : tartalmazza a hideg szendvics ebédet és
folyadékot
• Csapatlétszámok:
Röplabda: 6 fő + cserék ( max. 6 fő)
Labdarúgás: 5 + 1 fő + cserék ( max. 4 fő)
Kosárlabda : 3 fő + 1 csere
• Jelentkezési határidő : 2015. november 2. (hétfő)

3 Tusa Torna
• Időpont: 2016. ápr. 22-23.
• Résztvevők: Tudásukat, képességeiket és ügyességeiket összemérő diákok. 3 fős
csapatok, általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok
• Nevezési díj: 6000 Ft. Minden további kísérő 2000 Ft. ( szállás, 3 étkezést, ebből kettő
meleg)
18 éven aluliaknak szülői beleegyezés is szükségeltetik.
• Jelentkezési határidő: 2016. már. 25. (péntek)
• Helyszín: Tisza-tó és környéke
• Kapcsolatteremtés, sátrazási lehetőség, tábortűz, sportfoglalkozás

Fuss a Fényben sport és Családi Nap
• Időpont: Május 13.

• Ismerkedés, időtöltés fogyatékkal élő és nem élők között.
• Az eseményen a sport, a kultúra, a gyermek programnak egyaránt helyet adunk.
• Minden résztvevőt szívesen várnak.

Önkéntes Fesztivál
• Igazi fesztivál hangulat mellett nem csak a szórakozás lesz a főszerepben, hanem az
önkéntesség is kiemelt szerepet kap.
• Debrecenben több tucat tevékenység és program által tehetnek a jelentkezők a
település környezetéért, közösségéért.

CICD England in co-operation with
Humana People to People
• Harcoljunk együtt a szegénység ellen!
• CICD 1998-ban alakult és több mint 1000 önkéntest képzett több országból és minden
korosztályból, hogy önkéntes munkában vegyenek részt Afrikában és Indiában.
• Az elmúlt pár évben felépítettek egy organikus kertet hogy ellássák őket étellel. Ezen kívül,
gyümölcsfákat is termesztenek, állatokat nevelnek. Fákat is ültetnek.
• Az elkövetkezendő években mindent megtesznek majd, hogy még jobban csökkentsék a
szegénységet és még több iskolát segítsenek könyvekkel.
• A programhoz minimum 18 évesnek kell lenni, középfokú angol, és minimum 12 évnyi taníttatás.

• Ez egy 18 hónapos program, mindenkinek ajánljuk, aki szeretne a szegénység és éhezés ellen
harcolni!

Köszönjük!
K É S Z Í T E T T E : O R O S Z M E R C É D ES Z ; M EGY E S I P E T R A

