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1. A
1.

SZERVEZET ALAPADATAI

Név: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány

2. Képviselő: Galambos Henriette kuratóriumi elnök,
3. Székhely: Budapest, Kmety Gy. u. 15. 1063
4.

Adószám: 18489554-1-42

5.

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

6.

Nyilvántartásba vételi és közhasznúsági végzés száma, kelte: Pk.
62.803/1999, Székesfehérvár, 1999. május 19.

7.

A Demokratikus Alapítvány célja:

Az Alapító az Alapítványt az 1997. évi CLVI tv-ben felsorolt alábbi közhasznú
tevékenység megvalósítása céljából működteti:
•

nevelés és oktatás, /26§c. 4. pont/

•

képességfejlesztés, /26§c. 4. pont/

•

ismeretterjesztés, /26§c. 4. pont/

•

euroatlanti integráció elősegítése /26§c. 19. pont.

Az Alapítvány célja, hogy lehetőséget nyújtson diákoknak, egyetemi hallgatóknak
és fiatal munkavállalóknak, hogy több éven keresztül közcélú tevékenységet
folytathassanak, részt vegyenek a településük környezeti, társadalmi, oktatási
problémáinak megoldásában és ezzel felkészüljenek állampolgári jogaik és
kötelezettségeik demokratikus viszonyok közötti gyakorlására.
Az Alapítvány felkészíti a fiatalokat a helyi közösségi szükségletek felismerésére,
helyi vezető pozíciók betöltésére, fejleszti az ehhez elengedhetetlenül szükséges
közösségi gondolkodásmódot és kézségeket (pl. tárgyalástechnika).
A fejlett demokratikus államokkal folytatott tapasztalatcsere végett az Alapítvány
programjai - a nemzeti jelleg megőrzése mellett - nemzetközileg kialakuló
oktatóhálózat részeként működnek. Az Alapítvány ezen túlmenően céljai elérése
érdekében települési önkormányzatokkal, iskolákkal, magáncégekkel működik
együtt. Programjait középiskolák osztályfőnöki órájának keretében, táborok, klubok
szervezésével, létrehozásával, működtetésével valósítja meg, melyhez írásos,
illetve képi oktatóanyagot készít és oktatót biztosít.
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2. SZÁMVITELI

BESZÁMOLÓ

Lsd. csatolva.
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3. KIMUTATÁS

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2005. évben az alábbi költségvetési
támogatásban részesült:

Támogató
NCA
(Nemzeti Civil Alprogram )
NCA
(Nemzeti Civil Alprogram )
NCA

Program

Támogatás (Ft)

Működési támogatás
Civil Együttműködés szakmai találkozók,
hálózatépítés,
médiakampány, kiadványok
Nemzetközi kapcsolatok
építése

(Nemzeti Civil Alprogram )
GYISM – Nyári-tábor támogatás

1 099 000 Ft

1 539 000 Ft

250 000 Ft

Mobilitás - YOUTH program

Európai játszótér
"Leadership for youth"
nemzetközi ifjúsági csere

Mobilitás - YOUTH program

EVS - önkéntes küldés

Mobilitás - YOUTH program

EVS - önkéntes fogadása

300 000 Ft
3 535 500 Ft
278 374 Ft

Összesen

1 250 250 Ft
8 252 124 Ft

Az alapítvány központi költségvetési szervtől nyilvánosan meghirdetett
pályázatokon keresztül részesült. A támogatásokról a szerződésben foglaltaknak
megfelelően határidőre beszámolt a támogatók felé.

4. A

VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS,

CÉL

SZERINTI JUTTATÁSOK

KIMUTATÁSA
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Bevételek megoszlása 2005
Állami támogatás - pályázatok
EU-s támogatás - Youth
Program

Összeg
(ezer Ft)

Százalékban

3 188 Ft

4,33%

5 064 Ft

6,88%

Pályázati támogatások Charles Mott Alapítvány, Echoing
Green, Soros Alapítvány,
International Youth Foundation,

7 905 Ft

10,75%

Üzleti adomány – NOKIA –IYF,
Matáv, Posta Rt.
Egyéb – 1%, egyéb bevételek
Összesen:

56 440 Ft
968 Ft
73 565 Ft

76,72%
1,32%
100,00%

Költségek 2005

Összeg (Ft)

Működési költségek (iroda
fenntartás, kommunikáció)

4 649 000 Ft

Személyi kifizetések
(munkabérek, egyéb személyi
kifizetések)
Belső fejlesztés, stratégia, PR,
szakmai továbbképzés
Program költségek

8 913 000 Ft
4 655 000 Ft
25 045 000 Ft

Kutatás

1 000 000 Ft

Program értékelés

2 804 000 Ft

Egyéb költségek
Összesen

5. A

159 000 Ft
47 226 000 Ft

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI

ÖNKORMÁNYZATTÓL, KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ
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EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK
MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2005. évben jelen jelentés 3. pontjában
felsoroltakon kívül nem részesül támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített
állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

6.

A

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK

KIMUTATÁSA

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány a 2005. évben nem nyújtott juttatást a
vezető tisztségviselőinek.
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A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A

SZERVEZET BEMUTATÁSA

Küldetésnyilatkozat
A DIA közhasznú non-profit szervezet, melynek küldetése, hogy lehetőséget
biztosítson fiatalok számára a demokratikus értékek és a hozzájuk
kapcsolódó magatartásformák tapasztalatai úton történő elsajátítására.
Ennek érdekében a DIA a közösségi tanulás segítségével kívánja fejleszteni a
fiatalok állampolgári készségeit Magyarországon, és a környező régióban,
valamint a döntéshozók, és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek figyelmét
kívánja a témára irányítani.
Mivel foglalkozik a DIA elsősorban?
A DIA 1999 óta az önkéntességet, a közösségi tevékenységeket és a
közösségi tanulást igyekszik érthetőbbé és elérhetőbbé tenni a fiatalok és
közösségeik számára. A fiatalok egyénileg, vagy önszerveződő csoportokban
hálózattá szerveződve tevékenykednek és igyekeznek hozzájárulni helyi
közösségeik gyarapításához, jobbításához.

Konkrétabban:










elsősorban népszerűsíti az önkéntesség, az aktív állampolgárság és a
felelős részvétel
gyakorlatát és elméletét
képzési programokat szervez középiskolások és egyetemisták részére
pályázati programot kezel helyi ifjúsági kezdeményezések támogatására
akkreditált tanár továbbképzést az érdeklődő és elkötelezett pedagógusok
részére
visszailleszkedési programot munkanélküli fiatalok számára
kutatást és módszertani fejlesztést kezdeményez a legfelkészültebb hazai
és nemzetközi szakemberek vezetésével
nemzetközi csereprogramokat szervez
ifjúsági találkozókat és tapasztalatcseréket szervez

Akik a programokat megvalósítják és biztosítják ezek hátterét






A

6 fős stáb a központi irodában
52 csoport koordinátor
5 regionális koordinátor
1 PR gyakornok
számos önkéntes segítő

SZERVEZET

FŐBB TEVÉKENYSÉGEI

2005-BEN

Hálózati fejlesztő tevékenység
A DIA megalakulása óta fejleszti önkéntes ifjúsági csoportokból álló hálózatát és az
őket támogató szakemberek csoportját. 2005-ben a hálózat 50 csoportból és
körülbelül 700 fiatalból állt.
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Ugyanakkor ennek a hálózatfejlesztő munkának a határai szándékoltan egyre
inkább kitolódnak és olyan fiatalokat és ifjúsági szakembereket is elér a program,
akik nem tagjai a hálózatnak.
Ifjúsági szakembereknek, pedagógusoknak szóló többnapos képzések
2005. április 12 – 17, Hollókő
Személyiségfejlesztés és vezetési készségek fejlesztése.


2005. december 2 – 3, Nagykovácsi
Akkreditált pedagógus-továbbképzés "Életre kész fiatalok" címmel. A képzés
célja a pedagógusok szociális készségeinek fejlesztésén keresztül képessé tenni
őket a diákok készségeinek fejlesztésére.

Hálózati csoportvezetőknek és ifjúsági szakembereknek szóló
tapasztalatcserék – koordinátor napok


2005. február 18 – 19, Pécs: Dél-magyarországi csoportok bemutatkozása,
közösségi tanulás módszertanának fejlesztése.



2005. március 11, Debrecen: Észak-alföldi csoportok bemutatkozása.



2005. május 26, Budapest: Az év értékelése, a következő évi programok
tervezése



2005. szeptember 26, Budapest: Beszámolók a nyári programokról, a 2005-06os év megkezdése



2005. szeptember 29, Szekszárd: Dél-magyarországi csoportok bemutatkozása

Nemzetközi ifjúsági csereprogramok


2005. május 31. – június 5, Csehország, Ústí nad Labem
60 fős nemzetközi önkéntes projekt létrehozása. A DIA szervezésében 10
magyar fiatal vett részt a programon.



2005 július 20 – 31, Hollókő
7 különböző országból 38 fiatal vett részt a programon. Az önkéntes program
keretében a helyi illegális hulladéklerakót számolták fel a helyi lakossággal
együtt, majd természetvédelmi és környezetvédelmi foglalkozást szervezetek a
helyi fiatalok és felnőttek aktív részvételével.

Egyéb nemzetközi szakmai tevékenységek


2005. július, Ankara, Törökország
A DIA egyik munkatársa workshopot vezetett az OSI az USA-ból hazatérő
kelet-európai ösztöndíjasai számára az ifjúsági önkéntes projektek
menedzsmentje témakörében



2005 október, Helsinki, Finnország

Részvétel
találkozóján.

az

International

Youth

Foundation

nemzetközi

partner

Nemzetközi csereprogramok
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A DIA két fiatalt juttatott ki önkéntesként külföldre 1-1 évre az EVS, Európai
Önkéntes küldő Szolgálaton keresztül Svédországba és Finnországba.



A DIA egy svéd fiatalt fogad 2005. novemberétől egy éven át szintén az
EVS keretén belül.

Képzés fiatalok számára





2005. február 3 – 6, Nagykovácsi: Önkéntes Fórum.
A találkozó célja egymás megismerése mellett a készségfejlesztés, kreatív írás
gyakorlás és a DIA Nap programjának közös tervezése volt. Résztvevők száma:
23
2005. december 10 – 11, Budapest: Forrásteremtés képzés
A képzés célja az volt, hogy a fiatalok elsajátítsák az adományszerzés, és a
pályázatírás alapjait.

DIA hálózati pályázati program
2005-ben három pályázatot írt ki a DIA a hálózatában működő ifjúsági önkéntes
csoportoknak.
Pályázati körönként 36 csoport nyert el támogatást és összesen 5,3 millió forint
pályázati támogatásban részesítette a DIA ifjúsági csoportjait.
Országos rendezvény – DIA nap
2005. június 5-én, Budapesten Zuglóban a DIA egynapos országos rendezvényt
szervezett több mint 300 fiatal részvételével. A nap célja az volt, hogy a DIA
hálózatában tevékenykedő fiatalok találkozzanak egymással, közös önkéntes
tevékenységben vegyenek részt a kerület szociális intézményeivel együttműködve
és a település, kerület lakóinak figyelmét felhívják a fiatalok közösségi
részvételének fontosságára.
Publikációk
2005-ben szakmai segédanyagokat, kiadványokat jelentetett meg a DIA.
A Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése című kézikönyv tanároknak
és ifjúsági szakembereknek szól. Akkreditált tanárképzési programunknak (lásd
Életre kész fiatalok c. képzés) is ez a szakmai kiadvány képezte az alapját.
Másik kiadványa a szervezetnek a Demokrácia és Állampolgárság című
tanulmánykötet, melyben a hazai és a külföldi szakirodalom írásai mellett helyet
kaptak olyan programok, projektek bemutatkozó leírásai is, amelyek a
demokráciára nevelést aktívan az oktatás keretein belül és azon kívül valósítják
meg. Ezek a kezdeményezések a DIA és a Civic Education Project által 2004-ben
közösen szervezett szakmai konferencián kerültek bemutatásra. Ilyen értelemben a
könyv második fele egyfajta konferenciakötetként is felfogható.

Az ÖTLET program – Álláskereső fiataloknak szóló program
Az ÖTLET egy kísérleti jelleggel induló program, ami arra vállalkozik, hogy
megteremtse a hazai hosszú távú önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit, és
kísérleti jelleggel integrálja azt a pályakezdő fiatalok tapasztalatszerzését támogató
egyéb programok közé. A programot a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium,
valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. A program országos
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megvalósulásáért 8 regionális koordináló és egy menedzser szervezet felel. A DIA
az Észak-magyarországi régióban valósítja meg az ÖTLET programot 2005.
november és 2007. áprilisa között.

Budapest, 2006. május 19.

Galambos Henriette
Kuratóriumi elnök
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