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1. A SZERVEZET ALAPADATAI
1.

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 Ifjúságért 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/

•

euro-atlanti 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 2008. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Támogató
OFA (Országos Foglalkoztatási Alap)

Összesen

Program

Támogatás (Ft)
6 489 388 Ft

6 489 388 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 2008
Állami támogatás
Pályázatok: OFA
Pályázati támogatások
WKCD
IDEA
Üzleti adomány
NOKIA –IYF
IYFNOKIA Komárom
GE-IYF
Egyéb
Egyéb –, egyéb bevételek
Egyéb
Összesen

Költségek 2008

Összeg
(ezer Ft)
6 489

8.01 %

2 608
3 996

3.22 %
4.94 %

33 771
13 029
1 803
7 816
6 817
1 747
2 885
80 961

41.71 %
16.09 %
2.22 %
9.65 %
8.42 %
2.18 %
3.56 %
100.00 %

Összeg (ezer Ft)

Működési költségek (iroda
fenntartás, kommunikáció)

4 500

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

9 843
2 788

Program költségek

50 081

Pályázati támogatás

12 982

Programértékelés

3 140

Egyéb költségek

1 009

Összesen

5. A

Százalékban

84 343

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,

KISEBBSÉGI

TELEPÜLÉSI

ÖNKORMÁNYZATOK

TÁRSULÁSÁTÓL,

AZ

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI

ÖNKORMÁNYZATTÓL

ÉS

MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA
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A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2008. 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 2008. évben nem nyújtott juttatást a vezető tisztségviselőinek.

7. 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








6 fős stáb a központi irodában
3 programvezető
80 csoport-koordinátor
9 regionális koordinátor
6 program koordinátor
1 PR gyakornok
számos önkéntes segítő
A SZERVEZET FŐBB TEVÉKENYSÉGEI 2008-BAN
1. Hálózati fejlesztő tevékenység (Make a Conncetion – Kapcsolódj be!)
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Ez a programelem a NOKIA anyagi támogatásával valósul meg immáron 6 éve egy nemzetközi
menedzserszervezet, az International Youth Foundation közvetítésével és szakmai támogatásával.
A második 3 éves pályázati ciklus 2008. júniusában zárult, a harmadik ciklus pedig 2008.
szeptemberében indult el KÖZÖD! néven. A régi-új program számos új program elemet tartalmaz.
A DIA megalakulása óta fejleszti önkéntes ifjúsági csoportokból álló hálózatát és az őket támogató
szakemberek csoportját. 2008-ben a hálózat mintegy 100 csoportból és körülbelül 1,500-2,000 fiatalból
állt.
Ugyanakkor ennek a hálózatfejlesztő munkának a határai szándékoltan egyre inkább kitolódnak és olyan
fiatalokat és ifjúsági szakembereket is elér a program, akik nem feltétlenül folyamatosan tagjai a
hálózatnak.
A Make a Connection – Kapcsolódj be! program elemei (2008. január-június)
1.1.Regionális Koordinátor Találkozók
A hálózati program sikerének egyik záloga, hogy 2008-ban is már minden régióban működött ún.
regionális koordinátor, sőt 1 régióban 3 koordinátor is, összesen 9. Az ő feladatuk a csoportok
tevékenységének támogatása, a pályázati programok monitorozása, az ún. civil órák megtartása
közoktatási intézményekben, valamint a szervezet képviselete az adott régióban szakmai fórumokon,
konferenciákon, média eseményeken.
A regionális koordinátorok rendszeresen találkoznak szakmai egyeztetésekre a DIA központi irodájában,
valamint szeptemberben év kezdő, júniusban pedig évértékelő képzéseken vesznek részt.
Emellett rendszeresen konzultálnak a programvezetővel és a programkoordinátorral.
1.2. DIA hálózati pályázati program: Helyi kezdeményezések támogatása
2008-ban a DIA két pályázatot írt ki ifjúsági önkéntes csoportok számára. Összesen közel 100 csoport
nyert támogatást és összesen 11,7 millió forint pályázati támogatás került szétosztásra. A pályázati
rendszert belső döntés alapján kiterjesztettük külső ifjúsági csoportok számára is.
A pályázat program részeként a sikeresen pályázó csoportok koordinátorai számára szakmai
továbbképzéseket tartottunk projektmenedzsment, hatékony kommunikáció, pr és adományszervezés
témakörökben. Ezeken a képzéseken több, mint 80 fő vett részt.
1.3. Országos rendezvények
1.3.1. KÖZÖD! 2008 Önkéntes Fiatalok Napja (ÖFN)
A DIA 2006 óta koordinálja Magyarországon a KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű
programot. Ez egy nemzetközi program, a Global Youth Service Day magyar megfelelője, aminek a célja
a fiatalok önkéntes közösségi részvételének bemutatása, a helyi közösségek tájékoztatása a média minél
szélesebb körű bevonásával. A www.kozod.hu-n meghirdetett és minden települési önkormányzat
képviselő testületének és az összes középiskolának kiküldött információs csomag hatására mintegy 100
ifjúsági csoport közel 12,000 résztvevője vett részt az áprilisban szervezett akcióban.
A központi rendezvény Budapesten került megrendezésre, ahol mintegy 200 DIA önkéntes végzett utcai
önkéntes munkát: 8 helyszínen kérdezték meg a járókelőket arról, hogy ők mit tesznek a közösségükért.
A válaszokat paravánokra ragasztották matricák segítségével.
A többi akcióról készült beszámolók olvashatók a www.kozod.hu honlapon.
1.3.2. Iránytű Kampány
2008-ban (január és április között) először került megrendezésre az ÖFN-t felvezető ún. Iránytű
Kampány. Ennek lényege az, hogy mintegy felvezeti a témát, ami ebben az évben a társadalmi
felelősségvállalás volt, és nyilvános vitafórumokon és ún. kávéházi beszélgetések formájában érzékenyíti
a fiatalokat és környezetüket. 2008-ban 12 ilyen eseményre került sor országszerte. A kampány egyik
leglátványosabb produktuma egy olyan fotókiállítás volt, amely mintegy 50 szervezet segítő
tevékenységét mutatta be fotókon keresztül. A kiállítás megnyitója április 19-én volt a budapesti Merlin
Színházban. Ezt követően még több helyszínen is kiállításra került, többek között a debrecenei
Virágfesztiválon, Szombathelyen, Kaposváron, és a budapesti székhelyű PILI-ben.
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1.3.3. DIA Napok
2008-ban a már tradíciónak számító több napos DIA Napok elnevezésű országos rendezvény az ÖFN
részeként került megrendezésre Budapesten. mintegy 200 fiatal önkéntes részvételével. A rendezvény
célja az volt, hogy a DIA hálózatában tevékenykedő fiatalok találkozzanak egymással, közös önkéntes
tevékenységben vegyenek részt (utcai kérdezés, lásd. 1.3.1), hogy felhívják a figyelmet a fiatalok
közösségi részvételének fontosságára. A rendezvény kifejezetten sikeres volt, hatására több
lakókörnyezetben is alakultak önkéntes csoportok. A budapesti média is sokat foglalkozott a témával.
A megújult KÖZÖD! Program elemei (2008. szeptember-december):
KÖZÖD! Pályázati Program
KÖZÖD! Iránytű Kampány
KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja
KÖZÖD! Találkozók
A teljes KÖZÖD! Programot 2008 és 2011 között változatlanul a NOKIA támogatja az IYF
közvetítésével, bár a pályázatban szerepelt az az ígéret, hogy az egyes programelemek a projektidőszak
végére önállóvá válnak a finanszírozás tekintetében is.
2. Az Élet iskolája program
Ez a GE Foundation által támogatott és az IYF szakmai közreműködésével megvalósított program 2006ban indult. Négy országban valósul meg: Indiában, Mexikóban, Lengyelországban és Magyarországon.
Célja, hogy a középiskolai képzésbe beemelje a munkavállalói szerepekre való felkészítést
készségfejlesztésen és tapasztalati tanulási lehetőségeken keresztül.
A DIA 2008. augusztusában megtartott 3 akkreditált továbbképzést Zala és Vas megyében, és így
felkészített újabb közel 120 pedagógust. A trénerek a tanév folyamán mentori tevékenységet is végeztek.
A program 22 középiskolában, és a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán valósult meg mintegy 3000
középiskolás részvételével.
A program része, hogy a fiatalok közösségi projekteket terveznek és valósítanak meg.
2008. nyarán 10 résztvevő diák három kísérő tanárral részt vett egy lengyelországi tanulmányi úton,
melynek célja az volt, hogy a lengyel és a magyar fiatalok és tanáraik találkozhassanak,
megismerkedhessenek, valamint megbeszélhessék tapasztalataikat.
További információk és beszámoló a www.eletiskolaja.org honlapon találhatók.
3. Az ÖTLET program – Álláskereső fiataloknak szóló program
Az ÖTLET egy kísérleti jelleggel indított 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 (OFA) támogatja. A
program országos megvalósulásáért 7 regionális koordináló és egy menedzser szervezet felel. A DIA az
Észak-magyarországi régióban valósította meg az ÖTLET I. programot 2005. november és 2007. április
között, valamint az ÖTLET II. programot 2007. március és 2008. május között.
A program kifejezetten sikeresnek bizonyult, amennyiben minden, a programba bevont fiatal el tudott
helyezkedni, munkát talált.
Az első fázis lezárásaképpen a DIA egy impozáns interjúkötetet jelentetett meg a programban sikeresen
részt vett fiatalokkal készült interjúkkal. Munkánk elismeréseképpen a második szakaszban is folytattuk
a program koordinálását.
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Sajnálatos módon az év végéig nem sikerült az OFA pénzügyi munkatársának lezárni a pénzügyi
elszámolást, minek következtében többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült megkapnunk közel 3
millió forintot a megítélt támogatásból.
4. A DIA részvétele nemzeti stratégiaalkotási folyamatokban
4.1. A globális felelősségvállalásra nevelés nemzeti stratégiája: a HAND Szövetség megbízásából
Galambos Henriette kuratóriumi elnök vezette a munkacsoport munkáját. A stratégiai vitaanyag szakmai
vitájára 2009-ben kerül sor.
4.2. Az aktív és felelős állampolgári nevelés nemzeti stratégiája: az Országos Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézettel (OFI) együttműködésben. Az elkészült szakmai anyag 2009-ben kerül a szakma nyilvánossága
elé.
5. Részvétel hazai konferenciákon, szakmai fórumokon, eseményeken
Alattvaló vagy állampolgár? Az Aktív Állampolgárságért Alapítvány Konferenciája, 2008. április,
Budapest: Galambos Henriette vett részt
A Közösségfejlesztők Országos Egyesületének Civil Kollégium elnevezésű Nyári Egyeteme,
Kunbábony: Kiss László és Takács Viktória tartottak workshopot
XII. Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Kara, 2008. szeptember: Dr. Bártfai Edit: Őszintén csodáltam diákjaimat… Modellkísérlet a
szociális kompetenciák iskolai fejlesztésére címmel tartott előadást
CEU Business School, 2008. szeptember, a DIA egy 1 napos önkéntes tevékenységet szervezett a CEU
BS volt diákjai számára, fennállásnak 10. évfordulóján
Aktív Állampolgárság Hete, 2008. szeptember, a DIA részt vett az előzetes ötletelő összejövetelen több
más civil szervezettel együtt.
PILI, Civil Börze, 2008. október: Galambos Henriette tartott prezentációt a DIA tevékenységeiről
Felelősségvállalás - pozitív energia konferencia, Magyar Telekom, 2008. november: Hámori Zoltán
tartott előadást
6. Részvétel nemzetközi szakmai együttműködésekben, konferenciákon
CEU NGO Fair, civil vásár, (2008. április) a DIA önkéntesei képviselték a szervezetet. Az előző évihez
hasonlóan nagy volt az érdeklődés.
IYF Nemzetközi Partnertalálkozó, Isztambul, (2008. szeptember), Hámori Zoltán, a KÖZÖD!
programvezetője és Galambos Henriette kuratóriumi elnök képvisleték a DIA-t.
KÖZ-beszéd Program, 2008. szeptember és 2009. április között vett részt a DIA az IDEA nevű
szervezettel együttműködésben a Living in the Neigbourhood elnevezésű disputa programban.
Magyarországon a program része volt 2 fő tréner képzése, egy mentor-tréner képzés, 4 helyszínen
(Sajókaza, Miskolc, Berettyóújfalu és Pécel) rendszeres disputa képzések, és egy lezáró nyilvános vita. A
projekt részeként elkészült egy módszertani kézikönyv elektronikus és papír alapú változatban. A
program koordinátora Takács Viktória.
Nemzetközi fejlesztés, globális nevelés, Bécs, Brüsszel (2008. szeptember-október), közép-európai
konzorcium a terület erősebb lobbi erejéért, Galambos Henriette képviselte a DIA-t.
AVSO, az Európai Önkéntes Központ által szervezett nemzetközi konferencia, (2008. november)
Galambos Henriette tartott előadást Párizsban a Roma fiatalok integrációjáról az önkéntes
tevékenységeken keresztül.
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Ifjúsági média projekt. 2007. őszén indult az ún. WKCD (What Kids Can Do) program, amelynek
keretében Adobe technológiával az önkéntes fiatalok maguk dokumentálják tevékenységeiket, hatásukat
a helyi közösségre. 2008-ban prezentációkat készítettek, valamint folyamatban van egy digitális és egy
papír alapú könyv a témában. A program koordinátora Jaros Judit.

7. Szakmai publikációk a DIA tevékenységeivel kapcsolatban
Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája, avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy
lehetséges útja. Mentor, Támpont melléklet, 2008. január
Fris E. Kata: Helyzetbe hozni a fiatalokat. Amarodrom, 2008. április
Galambos Henriette Rita: KÖZÖD? Gondolatok az ifjúsági önkéntesség és közösségi részvétel, valamint
a demokratikus készségfejlesztés kapcsán. Taní-tani, 2008. szeptember
Dr. Bártfai Edit: Őszintén csodáltam diákjaimat… Modellkísérlet a szociális kompetenciák iskolai
fejlesztésére. XII. Apáczai Napok, Nemzetközi Tudományos Konferencia, Nyugat-Magyarországi
Egyetem Apáczai Cere János Kara, Konferencia kiadvány (várható megjelenés: 2009. május)
8. Kommunikáció és főbb média megjelenések
Dátum

Médium

Típus

Leírás

Országos
2008-02-18
2008-02-18
2008-03-05
2008-03-12
2008-03-20
2008-04-01
2008-04-01

Nokia.hu
Mobilitas.hu
Nonprofit.hu
Világgazdaság on-line
Port.hu
Danubius Rádió
HírTV hírcsík

on-line
on-line
on-line
on-line
on-line
radio
tv

2008-04-15
2008-04-16
2008-04-18
2008-04-19
2008-04-19

Magyar Televízió Kultúrház
EduPress.hu
Magyar Távirati Iroda
Független Hírügynökség
MR2 Petőfi Rádió

tv
on-line
print
print
radio

2008-04-19
2008-04-19
2008-04-19
2008-04-25
2008-05-04
2008-09-10
2009-11-13
2008-12-08

HírTV hírcsík
Duna TV Híradó
Magyar Televízió Híradó
Amaro drom
Moha Magazin
Modern Iskola
Danubius Rádió
Magyar Televízió Híradó

tv
tv
tv
print
print
print
radio
tv

Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
A KÖZÖD! ÖFN rövid bemutatása
Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
Rövid cikk az ÖFN-ről
Meghívó a KÖZÖD! Fesztiválra
Interjú a KÖZÖD! Programjairól
Információ az Önkéntes Fiatalok Napjáról
Riport az önkéntességről – benne a KÖZÖD!del
Hír a KÖZÖD! ÖFN-ről
Országos ÖFN-előzetes régiónként
Tudósítás az ÖFN központi eseményéről
Rövidhír
Rövid információ az Önkéntes Fiatalok
Napjáról
Országos ÖFN-körkép
Országos ÖFN-körkép
Kétoldalas cikk a KÖZÖD! Programról
Egyoldalas cikk a KÖZÖD! Programról
Kétoldalas cikk Az élet iskolája programról
Interjú a KÖZÖD! Program újraindulásáról
Tudósítás a kaposvári KÖZÖD! Találkozóról

on-line
print
radio

Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
Rövid cikk az ÖFN-ről
Interjú a KÖZÖD! Programjairól

on-line
on-line
radio

Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
Interjú a KÖZÖD! Programjairól

Körzeti
2008-02-16 Közép-dunántúli Ifjúsági Weblap
2008-02-20 Tolnai Népújság on-line
2008-02-22 MR6 Pécs
Dél-Alföldi Regionális Civil
2008-03-04 Portál
2008-03-04 Mobilitás DDRISZI
2008-03-20 Szent István Rádió Eger
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2008-04-02 Békés Megye on-line
2008-04-07 N-Joy Rádió on-line

on-line
on-line

2008-04-11 Corvinus Rádió Sopron

radio

2008-04-16
2008-04-22
2008-04-23
2008-04-23

Szolnok-Jászkun on-line
Dunántúli Napló on-line
RádióCafé
Calipso Rádió

on-line
print
radio
radio

Helyi
2007-12-20
2008-02-19
2008-02-20
2008-02-21
2008-02-21
2008-02-22
2008-02-23

Civil Rádió
Rádió 17 Rákosmente
Rádió Aktív Pécs
PécsiEst
Városi TV Szeged
Rádió Aktív Pécs
Pécs TV

radio
radio
radio
print
tv
radio
tv

2008-02-23
2008-02-27
2008-03-06
2008-03-06
2008-03-07
2008-03-15

Veszprémi Ifjúsági Portál
Ózdi Rádió
Gazdasági Rádió
Nonprofit Veszprém
Itthon - Tatabánya
Székesfehérvár.hu
Vörösmarty Rádió
2008-03-18 Székesfehérvár
2008-03-23 Szekszárdi Vasárnap
2008-03-27 Zifi.hu

on-line
radio
radio
on-line
print
on-line

2008-03-31
2008-04-02
2008-04-02
2008-04-07
2008-04-10
2008-04-14
2008-04-17
2008-04-17
2008-04-18
2008-04-19
2008-04-19
2008-04-19
2008-04-19
2008-04-19
2008-04-19
2008-04-21
2008-04-23

radio
on-line
on-line
radio
on-line
tv
on-line
on-line
on-line
tv
on-line
on-line
on-line
radio
on-line
radio
tv

90.9 Jazzy
Kőbánya Online
Info Móvár
Rádió Q
Tahiti-tb.hu
Terézvárosi Televízió
Csepreg.hu
Rátót.hu
Budapesti Napilap
Pécs TV
Pécsi Napilap
Székesfehérvár.hu
Radioszombathely.hu
Rádió Szombathely
Szeged.hu
Rádió 17 Rákosmente
Zalaegerszegi TV

2008-11-23 HBTV

radio
print
on-line

tv

Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
Rövid cikk az ÖFN-ről
Regionális előzetes az Önkéntes Fiatalok
Napjáról
Regionális előzetes az Önkéntes Fiatalok
Napjáról
Regionális körkép a ÖFN-eseményekről
Talkshow a KÖZÖD!-ről és az önkéntességről
Rövidhír

Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
Interjú a KÖZÖD! Programról
Talkshow a KÖZÖD!-ről és az önkéntességről
Meghívó a pécsi KÖZÖD! Kávézóra
Interjú a KÖZÖD! Programról
Tudósítás a pécsi KÖZÖD! Kávézóról
Tudósítás a pécsi KÖZÖD! Kávézóról
Cikk az önkéntességről – benne a KÖZÖD!
Programmal
Interjú a KÖZÖD! Programról és az ÖFN-ről
Interjú a DIA programjairól
Helyi ÖFN-körkép
Helyi ÖFN-körkép
Helyi ÖFN-körkép
Rádióműsor-sorozat térségi önkéntes
csoportokról és a KÖZÖD! Programról
Toborzó cikk az ÖFN kapcsán
Felhívás: Önkéntes Fiatalok Napja
Rádióműsor a társadalmi felelősségvállalásról
– benne a KÖZÖD! Programmal
Helyi ÖFN-körkép
Helyi ÖFN-körkép
Talkshow a KÖZÖD!-ről és az önkéntességről
Helyi ÖFN-körkép és toborzás
TV-interjú a KÖZÖD!-ről
Felhívás a helyi ÖFN-projektre
Felhívás a helyi ÖFN-projektre
Cikk az ÖFN központi eseményeiről
Tudósítás a pécsi ÖFN-projektekről
Helyi ÖFN-körkép
Cikk az Önkéntes Fiatalok Napjáról
Rövidhír a helyi ÖFN-programokról
Rövidhír a helyi ÖFN-programokról
Cikk a helyi ÖFN-programról
ÖFN-értékelő beszélgetés
ÖFN-értékelő beszélgetés
Tudósítás a hajdúböszörményi KÖZÖD!
Találkozóról

Diaporáma, 2008. őszétől 2-3 havonta több száz címre jut el a DIA hírlevele
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Összességében elmondható, hogy a DIA a 2008-as évben is nagy lendülettel folytatta a korábban
megkezdett munkát, aminek méltó elismerése a NOKIA támogatásának újabb 3 évvel való
meghosszabbítása, és a támogatás összegének közel 40%-os növelése, valamint az a tény, hogy
ebben az évben több potenciális támogató is megkereste a szervezetet együttműködést ajánlva:
Velux Fonden, OSI Roma Mentor Program, bár ez utóbbi 2 a DIA-n kívül álló okokból nem járt
eredménnyel.

Budapest, 2009. május 30.

Galambos Henriette
Kuratóriumi elnök
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