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1. A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Név: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány

2. Képviselő: Richard Harrill kuratóriumi elnök,

3. Székhely: 1111 Budapest, Bercsényi u. 8., 

4. Adószám: 18489554-1-43

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 2010. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Támogató Program Támogatás (Ft)
FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági 
Szolgálat               7 970 334 Ft

Helyi önkormányzati támogatás                  662,000 Ft

Összesen 8 632 334 Ft  

Ezekben a támogatásokban az Alapítvány központi költségvetési  szerv által nyilvánosan meghirdetett 
pályázatokon keresztül részesült. A támogatásokról a szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre 
beszámolt a támogatók felé.
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4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS, CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Bevételek megoszlása 2010 Összeg
(ezer Ft)

Százalékban

Állami támogatás 
FSZH-MOISZ
Helyi önkormányzati támogatás

                
                       7 970
                          662

  
8.8 %
0.8%

Pályázati támogatások 
Morgan Stanley
IYF
NCTA
Vodafone Magyarország
YSA
Tiszta Formák Alapítvány

                      9 162
                    44 608
                      3 059
                      3 085
                      1 000     
                      4 444

10.0 %
49 %
3.4 %
3.4 %
1.1.%
4.9 %

Üzleti adomány 
Nyílt Társadalom Intézet  

                  
                   14 200 15.4 %

Egyéb –, egyéb bevételek                      2 309   2.5 %
Egyéb – APEH 1%                         608   0.7 %
Összesen                    91 107 100.0 %

Költségek 2010 Összeg (Ft)

Működési költségek (iroda 
fenntartás, kommunikáció) 3 596

Személyi kifizetések 
(munkabérek, egyéb személyi 
kifizetések) 15 051
Belső fejlesztés, stratégia, PR, 
szakmai továbbképzés 1 389

Program költségek 58 660

Pályázati támogatás                                       7 212

Ösztöndijak                                       4 440

Egyéb költségek  881

Összesen 91 229
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5. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL,  ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,  HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, 
KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL,  AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2010. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem 
részesült  támogatásban  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  helyi  önkormányzattól, 
kisebbségi települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől.
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6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány a 2010. évben nem nyújtott juttatást a vezető tisztségviselőinek. 
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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 szervez az érdeklődő és elkötelezett pedagógusok részére 
 visszailleszkedési programot munkanélküli fiatalok számára 
 vitakultúra fejlesztő képzéseket tart, valamint vitaversenyeket rendez
 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

 4 fős stáb a központi irodában
 4 programvezető
 több mint 100 csoport-koordinátor
 9 regionális koordinátor
 4 program koordinátor
 több mint 10 gyakornok
 számos önkéntes segítő 

A SZERVEZET  FŐBB TEVÉKENYSÉGEI 2010-BEN

 Tovább folytatódott:

 a KÖZÖD! program a Nokia támogatásával;

 a Vállakózói Klubok program a Morgan Stanley támogatásával;

 Útjára indult:

 a Rólunk van szó! program a Norvég Civil Alap támogatásával;

 a Vitázz a demokráciáért! program az Open Society Institute támogatásával;

 az Iskolai Közösségi Szolgálat program a Vodafone Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat 
támogatásával;

 a Szólj Bele! program a Fiatalok Lendületben Program támogatásával;

9



 az Európai Önkéntes Fiatalok Napja projekt a Youth Service America támogatásával;

 a Felpörgetve! projekt a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálattal együttműködve;

 Sikeresen zárult:

 a Lehet másként… program a Tiszta Formák Alapítvány támogatásával;

 Amiben még részt vettünk:

 az Ifjúsági Strukturált Párbeszéd Munkacsoport munkája, valamint az Ifjúsági 
Konzultációs Kör létrehozása, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, a Mobilitás Országos 
Ifjúsági Szolgálattal és a Csoporttéka Egyesülettel együttműködve;

 az Aktív Állampolgárságra Nevelés Elnökségi Prioritással Foglalkozó Szakmai 
Munkacsoport munkája, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve;

 az Önkéntesség Európai Évét Előkészítő Civil Munkacsoport munkája, az Önkéntes Központ  
Alapítvánnyal együttműködve;

 a TÁRS program szakmai előkészítése, a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve;

 az első magyar TEDx Youth konferencia megvalósítása, a HVG Kiadóval együttműködve;

 a HAND Szövetség Globális Nevelés Munkacsoport munkája;

 Ahol megjelentünk:

 Napi Gazdaság - Érdemes a fiatalokat önkéntes munkára fogni   (2010. december 15.)

 Index - Rigófüttyből is lehet disszertáció – TEDxYouth   (2010. november 22.)

 DunaTV Híradó - Önkéntes Fiatalok Napja   (2010. április 24.)

 MR1 Krónika - Ma van az önkéntes fiatalok napja   (2010. április 24.)

 MTV Híradó - KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja   (2010. április 24.)

 Metropol - Már egy tonna élelmiszert gyűjtöttek a fiatalok   (2010. április 24.)

 MTI - Tizenhétezer fiatal önkénteskedik ma   (2010. április 24.)

 ATV - KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja   (Jam Light, 2010. április 23.)

 Lánchíd Rádió - Jásztelken van KÖZÖD!   (2010. április 19.)

 Pesti Est - Légy önkéntes!   (2010. április 17.)

 RTL Klub Híradó - Önkéntesek segítettek sérült társainknak   (2010. április 11.)

 MTV Fogadóóra - Vállalkozói klub Budapesten   (2010.február 6.) 

Programjaink 

KÖZÖD! program

A 2002 óta működő KÖZÖD! program a Demokratikus Ifjúságért  Alapítvány hálózati  programja.  A 
program bővíti  a  fiatalok oktatási  lehetőségeit,  a  mindennapi  életben  hasznosítható készségeket  tanít 
nekik, és segíti őket abban, hogy pozitívan járuljanak hozzá közösségük fejlődéséhez. A programban 14-
25 éves fiatalok csoportjai vehetnek részt, akik rövid vagy hosszú távon közösségi önkéntes projekteket 
valósítanak meg környezetük, a helyi közösség érdekében.

A KÖZÖD! program a Nokia és az International Youth Foundation globális kezdeményezésének része, 
mely napjainkban is több mint 25 országban működik világszerte. Világcég és civil szervezetek szakmai 
együttműködésének egyedi példája a korábban Make A Connection – Kapcsolódj be! néven, 2008-tól 
pedig KÖZÖD! néven működő program.
A KÖZÖD! program sokszínű kezdeményezés.  A sokféle programelem célja, hogy minden csoport a 
maga  igényei  szerint  kapcsolódhasson  be.  Az,  hogy  a  csoport  a  KÖZÖD!  Hálózat  tagja,  nem  jár 
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kötelezettségekkel a csoport számára. Nincsenek kötelező programok, kötelező feladatai a csoportnak. 
Abba a programelembe kapcsolódnak be, amelyik nekik tetszik, ami tanulságos lehet számukra.

A KÖZÖD! program elemei:
 KÖZÖD! Pályázati Program,
 KÖZÖD! Iránytű Kampány,
 KÖZÖD! Találkozók,
 KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja.

További információ a KÖZÖD! programról: www.kozod.hu

Vállalkozói Klubok program

A program céljai:

• A vállalkozói készségek és attitűdök fejlesztése elsősorban olyan középiskolás diákok körében, 
akik tanulmányaikat nem feltétlenül a közgazdaságtan, pénzügyek, kereskedelem területén 
folytatják, annak érdekében, hogy tanult szakmájukban magabiztosabban és felkészültebben 
kezdhessenek vállalkozásba és váljanak sikeres vállalkozóvá.

• A diákok kreativitásának, önállóságának és együttműködés készségeinek kiemelt fejlesztése.
• A középiskolás diákok vállalkozási ismereteinek aktivizálása és elmélyítése, érdeklődésének és 

figyelmének felkeltése az etikus vállalkozás és a fenntartható fejlődés szempontjai iránt.
• Középiskolai tanárok felkészítése a diákok vállalkozói készségeinek fejlesztésére tanórai, illetve 

tanórán kívüli foglalkozásokon.
• Középiskolai  igazgatók,  döntéshozók és  fenntartók érdeklődésének  felkeltése a személyes  és 

vállalkozói kompetenciák fejlesztésének pedagógiai programba integrálása iránt.
• A program kísérleti adaptációja egyetemi hallgatók, tanárjelöltek számára.

További információ a Vállalkozói Klubok a programról: http://kvk.i-dia.org/     

Rólunk van szó! program

Informális ifjúsági csoportok és ifjúsági civil szervezetek kapacitás fejlesztése a formális vita módszerén 
keresztül. Célja, hogy egy nyolc hónapos szervezetfejlesztési folyamat során a csoportok és a szervezetek 
olyan  módszerekkel  és  ismeretekkel  gazdagodjanak,  amelyek  segítségével  fejleszthetik  szervezeti 
kommunikációjukat,  hatékonyabban  tudják  érdekeiket  képviselni  helyi  közösségeik  ügyeiben, 
sikeresebben tudják bevonni munkájukba a helyi fiatalokat. 

További információ a Rólunk van szó! programról: http://3d.i-dia.org/     

Vitázz a demokráciáért! program

Vitakultúra fejlesztő program Észak-kelet Magyarország hátrányos helyzetű közösségeiben. Célja, hogy 
a  demokratikus  érdekérvényesítés  és  hatékony  kommunikáció  eszközeit  eljuttassa  azokhoz  a 
közösségekhez,  amelyeknek  mindennapjai  megoldatlan  vitákkal  és  konfliktusokkal  terhesek,  ezáltal 
segítve őket a párbeszédben és megoldás-keresésben. 

További információ a Vitázz a demokráciáért! programról: http://3d.i-dia.org/     

Iskolai Közösségi Szolgálat program

Az Iskolai Közösségi Szolgálat program célja, hogy lehetőséget biztosítson középiskolás fiatalok minél 
szélesebb  körének,  hogy  tanulmányaik  alatt  legalább  egy  alkalommal  részesülhessenek  a  közösségi 
szolgálat, a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntes tevékenység élményében.

A közösségi tevékenységet minden esetben előkészítő órák alapozzák meg, és ún. feldolgozó órák zárják 
le, ám ezen túl minden iskola maga dönti el, hogyan szeretné a Közösségi Szolgálatot az iskolai élet 
elismert és megbecsült részévé tenni.
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A megvalósításban a DIA szakemberei és önkéntesei nyújtanak szakmai és logisztikai segítséget. A DIA 
minden  iskolával  egyedi  együttműködési  szerződést  köt,  és  figyelembe  veszi  a  helyi  igényeket, 
körülményeket és lehetőségeket.

További információ az Iskolai Közösségi Szolgálat programról: http://iksz.i-dia.org 

Szólj bele! program

A Fiatalok Lendületben  Program keretében  indult  2010 őszén a  Demokratikus  Ifjúságért  Alapítvány 
Szólj  bele!  programja,  amelyben  a  fiatalok  lehetőséget  kapnak  az  őket  foglalkoztató  kérdések  – 
különösen a foglalkoztatást, munkaerőpiacot, részvételt érintő területek - és az azokra adható válaszok, 
ötletek ismertetésére, megvitatására.

A DIA által szervezett konzultációs napokon a disputa módszerével, valamint fókuszcsoportos interjúk 
alkalmazásával tárjuk fel a véleményeteket. E két módszer segítségével a résztvevőknek lehetősége van 
az őket foglalkoztató probléma felvetésére, konkrét javaslatok megfogalmazására és egyben kifejezésre 
juttatására.

A  kifejezésre  juttatott  véleményeket,  konkrét  javaslatokat  összegezzük,  és  konklúzió  formájában 
eljuttatjuk  az  EU  egyik  döntéshozó  intézményéhez,  az  Európai  Bizottsághoz,  amiből  ezt  követően 
intézkedések születnek az ifjúság foglalkoztatáspolitikai helyzetének javítására.

További információ a Szólj bele! programról: http://www.ikkor.eu/     

Európai Önkéntes Fiatalok Napja projekt

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány nyerte el 2010-ben a lehetőséget arra, hogy az Önkéntes Fiatalok 
Világnapja 2011 programjait európai szinten koordinálja. A projekt célja, hogy a több mint 30 európai 
ország  (Ausztria,  Belgium,  Ciprus,  Csehország,  Dánia,  Észtország,  Finnország,  Franciaország, 
Görögország,  Horvátország,  Írország,  Lengyelország,  Lettország,  Litvánia,  Nagy-Britannia, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország, stb.) közül minél 
több csatlakozzon 2011-ben az Önkéntes Fiatalok Világnapja kezdeményezéséhez, és az Önkéntesség 
Európai Évében minél több fiatal tapasztalja meg és ünnepelje az önkéntességet.

További információ az Európai Önkéntes Fiatalok Napja projektről: http://english-dia.blogspot.com/

Felpörgetve projekt

A  Felpörgetve  elnevezésű  projekt  célja,  hogy  a  Demokratikus  Ifjúságért  Alapítvány  és  a  Mobilitás 
Országos Ifjúsági Szolgálat erőforrásainak egyesítésével az eddigieknél intenzívebb támogatást kapjanak 
a  kiválasztott  csoportok,  és  ennek  eredményeként  jobb  minőségű,  nagyobb  költségvetésű  projektek 
megvalósítására legyenek képesek.

A kezdeményezés  nem előzmények  nélküli,  hiszen mindkét  szervezet  egyik  fő célja  a  fiatalok aktív 
állampolgári részvételre ösztönzése. Mindketten hasonló módszerekkel, a nemformális tanulási környezet 
megteremtésével dolgoznak. A 2010. szeptember 15-én lezajlott indító műhelyen kidolgozásra kerültek a 
projekt részletei és meghatározták az együttműködés lehetséges kereteit

A 2011 júniusáig tartó időszakban a két szervezet valamennyi  régióban 4-6 (országosan 28-30) helyi 
kezdeményezést, helyi ifjúsági közösséget támogat folyamatosan a fejlesztési alkalmak összefűzésével; 
egyfajta  lépcsőként  a fejlesztésben,  ahol a  fokokat hol  közösen,  hol  az egyik,  hol  a másik szervezet 
biztosítja.  A  cél  egy  olyan,  helyi  ifjúsági  kezdeményezéseket  támogató  országos  modellprogram 
kidolgozása, amely ötvözi mindkét – egy civil és egy kormányzati - szolgáltató szervezet módszereit, 
tapasztalatait, erősségeit, bevonva ebbe a helyi kezdeményezéseken résztvevő, mintegy 200-250 fiatalt.

További információ a Felpörgetve projektről: http://www.mobilitas.hu/felpörgetve

Budapest, 2011. május 31. Richard Harrill
            Kuratóriumi elnök
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	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. 

