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I.

A Csapókerti Közösségi Ház működési területének jellemzői

1. A városrész bemutatása
Debrecen város magja körül természetes növekedési folyamat során alakult ki a kertségek
összefüggő láncolata. A Csapó utcai kapun túli földterületet a XVII. század második felében
kezdték kimérni, hogy a középvagyonú debreceni polgárok is gyümölcsöshöz, szőlőskerthez
juthassanak. Napjainkra a Debrecen Észak-keleti részén kialakult kertvárosi övezetben, a
Csapókertben a városi összlakosság kb. 10%-a él, több, mint 20.000 fő.
Az elmúlt években a Csapókert keleti részének beépítésével (Veres Péter utca és környéke) a
lakosság létszáma növekedett és változott korosztályi összetétele. Nőtt az aktív korúak és a
gyermekek száma, bár a Csapókert magjában arányuk a lakosság számához viszonyítva nem
változott jelentősen, de itt is elkezdődött a lakosság fiatalodása.
A területen két oktatási intézmény (általános iskola) és négy óvoda található. A Mátyás király
utcán működik a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Csapókerti Fiókkönyvtára is.
A kertség egyetlen művelődési intézménye a DMK Csapókerti Közösségi Háza, a régi Csapókert
központjában (Süveg utca) található, misszióját 57. éve teljesíti.
A DMK Csapókerti Közösségi Háza fontos színtere Debrecen város közösségi művelődésének,
közművelődésének, s a maga speciális közösségi - családias jellege által az emberközpontú
kultúra-közvetítés és értékmentés egyik jelentős intézménye.
2. Humán erőforrás és infrastrukturális ellátottság
A Csapókerti Közösségi Ház működtetését 4 főállású alkalmazott látja el (2 szakalkalmazott, 1
takarító és 1 információs munkatárs). 2014 végétől feladataink bővültek, mivel a DMK Ondódi
Közösségi Házának irányítása is hozzánk tartozik. A kollégák munkavégzésének helyszíne így
szükség szerint Ondódra is áttehető. A feladatok ellátását közfoglalkoztatásban dolgozó
munkatársak is segítik. Sajnos a közmunka programok folyamatos változásával, csökkenésével
számuk jelentősen csökkent, jelenleg 3 fő. A nyitvatartási napok/órák magas száma indokolná
még egy fő főállású takarító foglalkoztatását. A tevékenységek bővítését, a csoportok
munkájának hatékonyabb támogatását tenné lehetővé +1 fő szakalkalmazott kolléga
foglalkoztatása.
A közösségi ház 1962-ben épült, azóta többször átalakították. Az utolsó jelentősebb felújításra az
ezredforduló környékén került sor. Az épületben is szükségessé vált a teljes felújítás. Termeink
használatára a közösségeink részéről olyan nagy igény mutatkozik, amit nem tudunk kielégíteni,
ezért meg kellene vizsgálni egy esetleges bővítés lehetőségét (emeletráépítés, tetőtér beépítés).
DMJV Önkormányzata uniós forrás felhasználásával az épület energetikai felújítását tervezi,
ennek a projektnek a megvalósítása egyre sürgetőbb.
DMJV Családsegítő Szolgálatának területi irodája a közösségi ház épületében működik, de a
feladatok bővülése (raktározási lehetőségek hiánya is) miatt a két intézmény közös épületben
való működtetése egyre nehezebben megoldható.
A közösségi ház minimális bővítésére esetleg megoldást jelenthetne, ha a Családsegítő Szolgálat
másik épületben működhetne.
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A közösségi ház eszközei egyre inkább elhasználódnak, fejlesztésre itt is mutatkozik igény. A
SHARP típusú nyomtató/fénymásolónkat még 2012 előtt vásároltuk, az elmúlt évben már
gyakran kellett szervizelni, előbb-utóbb szükséges lesz a cseréje. Az emeleti termekben
összecsukható asztalokat és a Hímző teremben új székeket is kell majd vásárolnunk, a tavalyi
évben 2 asztal és több szék is tönkrement. A technikai eszközállományunk eléggé elavult. Új
számítógépek, mobil hanglejátszó rendszerek segíthetnék a hatékonyabb működést.
Az intézmény missziója
„A Csapókerti Közösségi Ház célja, hogy a csapókerti lakosok igényeinek kielégítésével
hozzájáruljon egy egészséges és emberléptékű környezet kialakításához, a társadalmi szolidaritás
erősítéséhez a Csapókertben, ahol a szomszédsági kapcsolatok jól működnek és mindenki
megtalálja a számára szükséges szociális, kulturális és közösségi szolgáltatásokat, vonzó és
érdekes szabadidős programokat.”

II. Kiemelt céljaink, feladataink
A közösségfejlesztés célja a helyi polgárok aktivizálásával és bevonásával a településrészeken
élők helyi ügyek iránti elköteleződésének és cselekvési szándékának feltárása és fejlesztése.
Közösségi tervezéssel cselekvési tervek készítése, amelyek hozzájárulhatnak az itt élők
életminőségének javulásához, elősegíthetik a településrészek értékeinek feltárását.
Programjainkat a jövőben is a csapókerti lakosok aktív támogatásával és részvételével kívánjuk
tervezni és megvalósítani.
Célunk: esélyt adni a közösségek döntése alapján megvalósítandó feladatok megoldására,
öntevékenységre, informális önkéntes munkára. Feladatunk a civil-autonóm csoportok
alakulásának szakmai támogatása, működésük infrastrukturális feltételeinek biztosítása.
Szükséglet és igény szerint támogatjuk a helyi civil szervezetek munkáját, elősegítjük a
közösségek együttműködését, közös programjaikat. Erősítjük a lakosság aktivitását az intézmény
munkájának tervezésében, a programok szervezésében és lebonyolításában, munkánk
véleményezésében.
A tervezésnél mindig fontos szempont, hogy a városrész lakói csak akkor érezhetik sajátjuknak a
rendezvényeket, akciókat, ha az ötlettől a megvalósításig mindenben aktívan részt vesznek,
elsősorban rajtuk múlik a rendezvény sikere.
1. Lokális társadalom fejlesztése
Alapfeladatunknak tartjuk a közösségi művelődést, közösségi munkát, a lokális
társadalom fejlesztését, a lakosok helyi ügyek iránti elköteleződésének erősítését. Ennek
érdekében az általunk fenntartott alkotó művelődő közösségeken kívül a helyi közösség
felmerülő problémái és igényei mentén végezzük szakmai munkánkat, kezdeményezünk új
tevékenységeket, szolgáltatásokat és támogatjuk a közösségek önálló életét. Új közösségek
létrejöttét generáljuk.
Lehetőségeink függvényében befogadjuk azokat a civil szervezeteket, informális
közösségeket, melyek nyitottak, értékeket képviselnek, lakossági igényen alapulnak, és
tevékenységükkel nem sértenek másokat.
A Csapókert városrészben a TOP – 6.9.2-16-DE1-2017-0005 (Debrecen2) azonosító számú
pályázat keretében 2018-ban újabb közösségfejlesztési folyamat indult. A pályázat célja
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szintén a helyi identitás és kohézió erősítése. (2019-ben több közösségi rendezvény és
folyamat valósul meg e pályázat keretében intézményünkben.)
A helyi hagyományokra épülő közösségi nagyrendezvényekkel, fesztiválokkal erősíteni a
közösségeket és elősegíteni Debrecen kulturális-idegenforgalmi szerepének növelését.
Népi kultúránk értékeinek őrzése, közvetítése, hagyományőrző folyamatok és alkalmak
szervezése.
A formális és informális önkéntesség támogatása, elismerése a lokális társadalmon belül,
meglévő önkéntes program fenntartása, az önkéntesek létszámának növelése, az önkéntesség
szélesítése. 50 órás közösségi szolgálatos fiatalok bevonása az intézmény munkájába.
A leszakadó rétegek, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők esélyei és életminőségük javítása
alacsonyküszöbű szolgáltatások, folyamatos információs tevékenység és DJP (Digitális Jólét
program) Pont működtetésével.
Hasznos és sokszínű szabadidős programok szervezése, kulturált szórakozás biztosítása,
különös tekintettel a gyermekművelődésre, a gyermekek művészeti nevelésére.
Erősíteni az együttműködést a városrész oktatási, humán szolgáltató és egyházi
szervezeteivel, intézményeivel.

III. Tervezett tevékenységek 2019-ben
A fenti célok megvalósítása érdekében a korábban megkezdett szakmai folyamatokat,
tevékenységeket kívánjuk folytatni.

1. CSALÁDI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜNNEPEK / KIEMELT
RENDEZVÉNYEK
Január 22. A magyar kultúra napja
„Csapókert anno…” címmel fotókiállítás nyílik ebből az alkalomból.
A kiállítás megtekinthető 2019. február 15-ig.
Február 09. Városi Bor- és pálinkaverseny
Debrecen kertbarát körei részvételével nagy érdeklődés mellett rendezzük meg a hagyományos
szakmai-közösségi rendezvényt, pálinka kategóriában is, amely a legjobb borok és pálinkák
felvonultatása és megméretése után igen kellemes, jó hangulatú baráti esttel zárul.
Február 15-20. „Maskarások, bolondok” – Csapókerti farsangi hét
Minden korosztály számára tervezünk tartalmas, szórakoztató programot. Gyermekeknek maszkkészítés, idősek farsangi mulatsága, fiatalok és felnőttek részére farsangi cuháré a FŐNIX
Néptáncegyüttes együttműködésével.
Március 13. Csapókerti Pilvax
Komplex történelmi játék, melynek keretében a gyermekek megélhetik, eljátszhatják a március
15-i eseményeket, elkészíthetik a kor jellegzetes használati tárgyait, jelképeit.
Április 06. I. Béres András Koreográfus Verseny
Országos koreográfus versenyt hirdetünk Béres András munkássága előtt tisztelegve.
Együttműködő partner: Főnix Néptáncegyüttes
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Április 11 - április 29. „A város napja” gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázat és
kiállítás
Hagyományosan a környék óvodásai és iskolásai körében meghirdetett pályázat. A legjobb
alkotásokat kiállítjuk.
Április 13. II. Gamer show
A játékos expó érdekes és szórakoztató programokat nyújt nemtől és kortól függetlenül
mindenkinek, aki érdeklődik az IT, a mobilok, a videojátékok, sorozatok és filmek izgalmas
világa iránt.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Április 23-27. Föld napja rendezvénysorozat
Ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a közösségeink és az iskolás korosztály számára.
A programsorozat kiemelt eseménye:
Április 27. Tegyük szebbé a Csapókertet!” Liget téri takarítás és Liget téri piknik,
szabadtéri sportnap
Minden korosztály részvételével a Liget tér tavaszi rendbetétele. Családi piknik szabadtéri
sportjátékokkal. Környezetvédelem a terepen: A városi parkok jelentősége környezetünk
védelmében.
A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös rendezvény.
Május 10 – 20. A Bokréta Foltvarró Kör jubileumi kiállításának megnyitója
Az évforduló kapcsán kiállítást, szakmai előadást és találkozót tervezünk.
Május 11. Megyei Foltvarró műhely
A jubileumi programsorozat keretében szervezzük meg a szokásos megyei foltvarró találkozót is
több megyei foltvarró kör részvételével.
Május 25. Gyermeknap a Liget téren
Széles civil összefogással megvalósuló rendezvény, családi program (vásári bábjátékok,
gólyalábasok, játszóházak, gyermek-rajzverseny, kispályás foci bajnokság és még sok
meglepetés).
Június 11 – 14. Foltvarró tábor
Az egyhetes szakmai tábor célja több időt igénylő, bonyolultabb technikákat elsajátítása, közös
alkotás létrehozása.
Június 17-21. Ládafia Kézműves tábor
Ebben az évben is meghirdetjük a szokásos napközis táborunkat a környék iskolásai számára.
Június 15. Varrjunk a szabadban!
A Bokréta Foltvarró Kör és a Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör közös, nyilvános szabadtéri
programja.
Június 29. XX. Tűztánc Ifjúsági Táncfesztivál és Ifjúsági Találkozó
A Főnix Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttessel közösen szervezzük meg a Szent-Iván napi
néptánc- és pásztor kultúra hagyományai alapján programunkat. Tervezett résztvevők: az adai
Tarsóka és a nagyváradi Csillagocska Néptánccsoportok, Hajdú-Bihar megye és a régió
meghívott ifjúsági néptánc együttesei. Tervezzük egy finnországi táncegyüttes meghívását is. Az
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egész napos rendezvényen a néptáncegyüttesek színpadi bemutatkozása mellett tánctanítás,
éneklés, kézműves foglalkozások, tüzes utcaszínházi előadás, majd éjszakai tűzgyújtás és
tűzugrás várja a néphagyományok iránt érdeklődőket, és a csapókerti családokat. A rendezvény
hajnalig tartó táncházzal zárul.
Augusztus 30. „30 éves az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház” – jubileumi kiállítás és baráti
találkozó
Szeptember 14. XV. Csapókerti Szomszédsági Nap
Őszi kapunyitó rendezvényünk, mellyel kapcsolódunk a „Kulturális örökség napjához”.
Gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, felnőtteknek szóló komplex szabadtéri program, a régi
szüreti munkák felelevenítésével. Színpadon a közösségi ház előadó-művészeti közösségei
mutatkoznak be, melyet utcaszínházi előadás, kézműves foglalkozások, tanácsadó programok,
bolhapiac, slambucfőző-verseny, utcabál egészít ki. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös
rendezvény.
Szeptember 21. „50 éves a Csapókerti Pávakör” – kiállítás, szakmai nap és megyei
pávakörök találkozója
Az évforduló kapcsán fotókiállítást, szakmai- és művészeti előadásokat tervezünk.
Szeptember 28. III. Mini Con
Távol-Keletről szóló fesztivál előadásokkal, táncbemutatókkal, jelmezversennyel.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Október 16. Idősek bálja
Az Idősek hónapja rendezvénysorozat keretein belül megvalósuló esemény célja az időskori testilelki egészség megőrzése, társas kapcsolatok erősítése.
Október – Subicz István grafikusművész kiállítása
Subicz István alkotó pedagógus, ma már nyugdíjas, az Életfa Nyugdíjas Klub tagja.
A kiállítás megtekinthető 2020. január 3-ig.
Október 26. Halloween-party a Csapókertben
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
November 13. A magyar nyelv napja
Az elsősorban az általános iskolás korosztályt megszólító magyar nyelv napi programokat a 80
éve született Kányádi Sándor költészete előtt tisztelegve szervezzük.
November 23. "Civilek a civilekért" - a városrész civil szervezeteinek találkozója
VIII. Csapókerti Civil Expo
Csapókerti civil szervezetek együttműködésben megvalósuló bemutatkozása, egész napos
ismeretterjesztő, szórakoztató programja. A Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel közös
rendezvény.
December 9-13. Arany7 Karácsonyváró Programsorozat
Minden korosztálynak szóló karácsonyváró programsorozat, benne adventi hangversennyel,
játszóházakkal, betlehemezéssel, családi délutánnal, a helyi közösségek karácsonyi ünnepségével.
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2. ISMERETTERJESZTÉS
Az ismeretterjesztő programok, előadások többségében a közösségeink alkalmain valósulnak
meg. Ezek a csoportok a Csapókerti Kertbarát Kör, Csapókerti Gombász Klub, Életfa
Idősek Klubja, Nefelejcs Természetjáró Kör, Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság,
Vadászgörény Klub.
Az előadások témája ennek megfelelően a csoportok profiljának megfelelő, sokrétű.
Kertészeti, egészségügyi, történelmi, néprajzi előadások, kirándulások, tájékoztatók aktuális
kérdésekről. Ezek az előadások nyilvánosak, nemcsak a csoport tagjai vehetnek rajtuk részt.
Az Életfa Idősek Klubja keretein belül kiemelt program a Rákóczi–emlékév kapcsán
megvalósuló ismeretterjesztő előadás.
Kiállításaink megnyitójához is kapcsolunk ismeretterjesztő előadásokat.
Tervezett együttműködő partnereink, előadóink: Dr. Sápi Levente, Dr. Vajda Mária,
Gesztelyi Tamás, Ficzere Miklós, Dr. Csajbók József, Vranyecz Artúr, ÁNTSZ, Magyar
Vöröskereszt, Cívis Praxisközösség.
Kiemelt ismeretterjesztő rendezvények/programok
Egészségnap (március)
Idei egészségnapunk keretében elsősorban az időskori egészségügyi problémákra
koncentrálunk.
„A Föld napja” (április 22.) alkalmából környezet- és természetvédelmi
ismeretterjesztő sorozatot szervezünk gyermekek és felnőttek/idősek számára,
együttműködve a Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel, a Csapókerti Kertbarát Körrel, Magyar
Kaktusz és Pozsgás Társasággal és a Csapókerti Gombász Klubbal. A sorozat előadásokból,
rendhagyó tanórákból, közösségi akciókból áll. Kiemelt rendezvénye a Liget téri piknik.
Szeptember 28. III. Mini Con
Távol-Keletről szóló fesztivál előadásokkal, táncbemutatókkal, jelmezversennyel, a fiatalok
aktív részvételével megvalósuló ismeretterjesztő/szórakoztató rendezvény.
Együttműködő partner: Modern Ifjúsági Egyesület
Intézményünkben 2014 óta DJP Pont (korábbi nevén e-Magyarország) működik.
Ebben az évben a DJP-Pont keretében tervezett ismeretterjesztő program:
 felnőttoktatás (időseknek szóló internet használati tanfolyam)

3. KIÁLLÍTÁSOK
Január 22. A magyar kultúra napja
„Csapókert anno…” címmel fotókiállítás nyílik ebből az alkalomból.
Április 11 - április 29. „A város napja” gyermek- és ifjúsági képzőművészeti pályázat és
kiállítás
Május 10 – 20. A Bokréta Foltvarró Kör jubileumi kiállításának megnyitója
Az évforduló kapcsán kiállítást, szakmai előadást és találkozót tervezünk.
Augusztus 30. „30 éves az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház” – jubileumi kiállítás és baráti
találkozó
Október – Subicz István grafikusművész kiállítása, kapcsolódva az idősek hónapja
rendezvénysorozathoz
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Ezeken kívül, amennyiben kapacitásunk engedi, az előtérben felállított paravánjainkon
lehetőséget biztosítunk helyi érdekeltségű művészek, csoportok bemutatkozására. Ezeknél a
kiállításoknál csak a felületet biztosítjuk az alkotók számára.

4. GYERMEKMŰVELŐDÉS – MŰVÉSZETI NEVELÉS - GYERMEK
SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK
A Csapókerti Közösségi Házban hagyományosan nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek
közművelődésre, művészeti nevelésre, közösségi életük támogatására, bár ezeket a
rendezvényeket évről-évre egyre kevesebb forrásból tudjuk megvalósítani ezért számuk csökken.
„Mézeshuszár” játszóházi klub
A napközis csoportok részére szervezünk gyermekfoglalkozásokat, ahol a gyerekek különféle
kézműves technikákkal ismerkednek meg.
Gyermekszínház
Gyermekeknek szóló gyermekszínházi sorozatot keretében 1 bevételes előadást tervezünk
elsősorban az óvodás korosztály számára.
Csapó Filmklub
Az együttműködő iskolák sajnos már nem igénylik a fizetős mozikat, ezért csak az Arany7
rendezvénysorozat kapcsán tervezünk 1 vetítést.
Csapókerti Gitár Klub
A gitárjáték alapjaival ismerkedhetnek meg a gyermekek és fiatalok egyéni foglalkozások
keretében. Bemutatkoznak rendezvényeinken.
Ifjúsági Utcaszínházi Csoport
Utcaszínházi technikákkal ismerkedhetnek meg a fiatalok. Rendezvényeinken aktívan
közreműködnek előadásokkal, akciókkal.
Ebben az évben is közös térjátékot szerveznek a temesvári Compania Phantasia csoporttal, és
meghívást kaptak a romániai Buziásfürdőre, ahol a 200 éves város jubileumi ünnepségén tartanak
térjátékot közösen a román gyerekekkel.
Képzőművészeti pályázatot hirdetünk a „Debrecen város napja” tiszteletére, elsősorban
csapókerti gyermekek és fiatalok részére.
Kézműves gyermektábor
2019-ban is meghirdetjük nyári napközis gyermektáborunkat a Ládafia kézműves tábort.
Farsangi kézműves délután
Hagyományosan minden évben megrendezzük általános iskolások részvételével a farsangi
kézműves délutánunkat.
„Csapókerti Pilvax”
Komplex történelmi játék, melynek keretében a gyermekek megélhetik, eljátszhatják a március
15-i eseményeket, elkészíthetik a kor jellegzetes használati tárgyait, jelképeit.
Adventi kézműves délután
Az Arany7 programsorozat keretében hagyományosan évek óta megrendezzük karácsonyváró
programunkat a környék iskolásainak, ahol ajándékokat, karácsonyi díszeket készíthetnek.
Rendhagyó tanórák
Az általános iskolások számára az iskolai oktatást segítő rendhagyó tanórákat szervezünk,
elsősorban a természettudományos tárgyak körében.
Ezeken kívül a nagyrendezvényeinken is szervezünk a gyermek korosztály számára
programokat.
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Az iskolai művészeti oktatás segítése, oktatási intézmények tanórán kívüli szabadidős
tevékenységének támogatása
Hagyományos együttműködő partnereink a környékbeli óvodák és iskolák, közös
nagyrendezvényeket szervezünk, illetve helyet, infrastruktúrát biztosítunk az általuk szervezett
művészeti programokhoz.
Modern Ifjúsági Egyesülettel megvalósuló programjaink:
Az egyesület a Csapókertben működő ifjúsági önképző tagjaiból alakult. Évről-évre egyre több
közös rendezvényt valósítunk meg sok fiatal részvételével.
2019-re tervezett események:
Április 13. II. Gamer show
Szeptember 28. III. Mini Con
Október 26. Halloween-party a Csapókertben

5. LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
1. Származtatott alapszolgáltatások:
A Csapókerti Közösségi Ház helyiségeinek szabad kapacitás terhére történő hasznosításából
évente kb. 4.000.000,- Ft bevétel keletkezik.
Terembérleti formában megvalósuló események:
 családi eseményeknek helyet biztosítunk (esküvő, névnap stb.)
 vásárok, termékbemutatók
 művészeti csoportok, civil szervezetek programjai
2. Lakossági információs szolgáltatások:
A DMK Csapókerti Közösségi Házában az információ az intézmény nyitvatartási
idejében folyamatosan üzemel és ad tájékoztatást személyesen, telefonon illetve emailben az érdeklődőknek elsősorban kulturális, oktatási és közhasznú információkról,
pályázati lehetőségekről.
 lakóközösségi problémák megoldására és konfliktusok kezelésére szervezett utca
megbeszélések, viták
 alkalomhoz vagy jogszabályi változáshoz kötődően információs alkalom szervezése a
lakosságot érintő témákban
3. DJP Pont
 eTanácsadás, lakossági pályázatok segítése
 hozzáférés az e-Kormányzati szolgáltatásokhoz
 ingyenes wifi csatlakozási lehetőség
 számítógép, internet használat
 szkennelés
A Digitális Jólét Program 2017-ben pályázatot írt ki a „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretében megvalósításra kerülő
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” címmel.
A Csapókerti Közösségi Ház is adott be pályázatot a bővítésre. 2018-ban a DJP-pontot ennek
keretében több eszközzel bővítették (lap-topok, tabletek, okos telefonok, fénymásoló és
projektor).
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4. Könyv csere sarok: Hozom-viszem könyvsarok
A Csapókerti Baráti Kör Egyesület könyvadomány gyűjtéséből alakult ki a Hozomviszem könyvsarok a Csapókerti Közösségi Ház előterében.
5. A helyi demokráciát segítő folyamatok, információk





Képviselői (önkormányzati) fogadóórák havonta, illetve a képviselők és a lakosság
igényéhez igazodva.
Lakossági fórumok kommunális és közérdekű helyi ügyekben, a képviselők illetve a
lakosság által kezdeményezett aktuális problémákról. A lakosok kéréseit, kérdéseit
közvetítjük az illetékes fórumok, szakemberek felé, közvetítő feladatot vállalunk fel.
Közösségi beszélgetések egy-egy közösséget érintő probléma köré szervezve.
(Épület felújítása, Liget tér bővítése).
Szomszédsági önkéntesek információs tevékenysége: közösségi, kommunális,
szociális, egészségügyi, nyugdíj ellátások, közbiztonság témákban.

6. Tanácsadások:
 jogi tanácsadás,
 fogyasztóvédelmi tanácsadás (együttműködésben a HBM Fogyasztóvédelmi
Egyesülettel)
 rendőrségi, minden hónap első keddjén, együttműködve a kertségi rendőr-őrssel
7. Szatyor termelői piac – heti rendszerességgel

6. KÖZÖSSÉGI MUNKA, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Kiemelt feladatunknak tekintetjük a közösségi munkát, a lakossági kezdeményezések bátorítását,
a közösségi művelődés erősítését, a helyi lakosság társas - közösségi tevékenységének
serkentését, az állampolgári aktivitás erősítését. Célunk, a meglévő közösségek megerősítésén
túl, új csoportok létrejöttének támogatása.
Kiemelt céljaink a közösségi munkában:
- civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése a több szervezet együttműködésében
megvalósuló programok támogatásával;
- a városrészi közösségek megerősítése;
- a szomszédsági kapcsolatok bővítése;
- a szolidaritás erősítése a helyi társadalomban;
- a civil szerveződések önrendelkezésének erősítése.
E célok megvalósítása érdekében:
 Rendszeresen találkozunk a közösségi házban működő csoportok, civil szervezetek
vezetőivel. Értékeljük az előző időszak eseményeit, egyeztetünk az aktuális kérdésekben,
rendezvények kapcsán.
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 segítjük, támogatjuk csoportjaink működését, szakmai segítséget, technikai hátteret
biztosítunk programjaikhoz,
 szomszédsági önkéntes csoportot működtetünk a Csapókerti Baráti Kör Egyesülettel
közösen;
 segítjük és erősítjük a Csapókerti Baráti Kör Egyesület működését, együttműködésben
valósítunk meg több közösségi nagyrendezvényt,
 a csapókerti Liget tér fejlesztése közösségi tervezés módszerével – a Csapókerti Baráti
Kör Egyesülettel együttműködésben.

6.1 MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEINK TEVÉKENYSÉGE
26 közösséggel, civil szervezettel indulunk 2019-ben.
Ebből saját fenntartásúak: Bokréta Foltvarró Kör, Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör,
Csapókerti Gitár Klub, Csapókerti Gombász Klub, Csapókerti Kertbarát Kör, Csapókerti
Pávakör, Csapókerti Süveg Citerakör, Csapókerti szomszédsági önkéntesek, Debreceni
Vadászgörény Klub, Életfa Idősek Klubja, Ifjúsági Utcaszínházi Műhely, Magyar Kaktusz
és Pozsgás Társaság, Nefelejcs Természetjáró Kör. Csoportjaikban élénk közösségi élet,
színvonalas szakmai tevékenység zajlik. Közösségeink egymással rendszeresen együttműködnek,
egymás munkáját támogatják, közös programokat valósítanak meg. E területen az intézmény
koordinálóként, olykor kezdeményezőként van jelen.
A csoportok vezetőivel rendszeresen találkozunk és egyeztetünk a programokról,
rendezvényekről, közösségi akciókról.
3 csoportvezetőnek fizetünk megbízási díjat a munkájáért, a többiek feladatukat önkéntes
munkában látják el.
Saját fenntartású közösségeink tervezett nagyobb rendezvényei 2019-ben:







Megyei Foltvarró Műhely (Bokréta Foltvarró Kör)
Varrjunk a szabadban! (Bokréta Foltvarró Kör, Csapókerti Népi Díszítőművészeti Kör)
Idősek farsangja, Idősek bálja (Életfa Idősek Klubja, Csapókerti Pávakör)
Városi bor- és megyei pálinkaverseny (Csapókerti Kertbarát Kör)
Vadászgörény szépségverseny (Debreceni Vadászgörény Klub)
Közösségek karácsonya (CSKH-ban működő közösségek)

Jubiláló közösségek rendezvényei:
 Bokréta Foltvarró Kör (25 éves) – jubileumi kiállítás
 Ort-Iki Báb- és Utcaszínház (30 éves) – jubileumi kiállítás
 Csapókerti Pávakör (50 éves) – jubileumi rendezvény és kiállítás
6.2 CSAPÓKERTI BARÁTI KÖR EGYESÜLET
Legfontosabb együttműködő partnerünk a közösségi munkában a Csapókerti baráti Kör
Egyesület. Előzménye: 1994-ben jött létre a Ház Baráti Köre, az intézményt használó, itt működő
közösségek, klubok egyesületek tagjaiból, vezetőiből. Célja volt, hogy az itt lévő közösségek
pontosabb képet kapjanak egymás tevékenységéről, véleményükkel, javaslataikkal segítsék,
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befolyásolják a Ház működését, szakmai tevékenységét, együttműködésüket erősítsék.
A közösség demokratikus törekvési nagyobb mozgásteret kaptak, önállóan pályázhat és önálló
projektjeivel erőteljesebben jelen lehet a városrész civil életében, a közösségi ház
tevékenységében. Az egyesület részt vesz, együttműködik a Csapókerti Közösségi Házzal
közösségi
nagyrendezvényeinek, közösségi
megmozdulásainak
előkészítésében és
megvalósításában, a közösségi ház tevékenységének, szolgáltatásainak bővítésében.
A Csapókerti Baráti Kör Egyesület 2019. évi tervei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapókerti szívességcsere klub és Szomszédsági Önkéntes csoport működtetése
Liget téri projekt folytatása közösségi tervezéssel;
Liget téri piknik
XV. Csapókerti Szomszédsági Nap rendezése.
VIII. Csapókerti Civil Expó
Csapókerti közösségek karácsonya
KÖSZI – információs kiadvány kiadása minden hónapban

IV.

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK
1. Helyi civil szervezetek

A helyi civil szervezetekkel folyamatos és tervszerű együttműködést folytatunk, kölcsönösen
informáljuk egymást, közös értékek mentén tevékenykedünk a közösségi művelődés különféle
formáiban éves feladatterv alapján. Közös megbeszéléseken, közös projektek megvalósításában
veszünk részt, kezdeményezéseiket felkaroljuk, avagy mi kezdeményezünk az irányukba.
Mindehhez kiváló keretként szolgál a fent ismertetett Csapókerti Baráti Kör Egyesület, mely
összefogja e közösségeket is.
Kulturális/közművelődési szervezetek:
- Csapókerti Közművelődési Egyesület
- Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes
- ORT-IKI Független Művészeti Egyesület
- Csapókerti Baráti Kör Egyesület
- Kenguru Tánc- Sportegyesület
- Szín-Báb Egyesület
Szabadidős – hobby - egyéb tevékenységre szerveződöttek:
- Debrecen Csapókerti Postagalambsport Egyesület
- Debrecen Kertségi Polgárőr Kiemelt Közhasznú Egyesület
- ’56-os Vitézi Lovagrend helyi szervezete
- ’56-os Szövetség helyi csoportja
- Szatyor Debrecen Egyesület
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Együttműködési megállapodás civil szervezetekkel
Az önszerveződő, művelődő közösségek, civil szervezetek tevékenységének támogatása a
közművelődési intézmények szaktörvényben és közművelődési rendeletben meghatározott
feladata. Az intézmény azon közművelődési tevékenységet végző szervezetekkel, amelyeknek
törekvései beilleszthetők az intézmény közösségi művelődési tevékenységébe, együttműködési
megállapodást köt, melyet a fenntartó – a munkaterv elfogadásával – jóváhagy. Az együttműködő
felek éves terv alapján végzik közös munkájukat. Az intézménnyel együttműködő szervezetek az
intézmény használatáért a terembérleti szabályzat külön pontjában rögzített térítési díjat fizetnek,
mely az önköltségszámítás szerinti terembérleti díjnál kedvezményesebb intézményhasználatot
tesz lehetővé.
2019-ben a Debreceni Művelődési Központ a fenntartó jóváhagyását követően a Csapókerti
Közösségi Házban működő alábbi szervezetekkel köt együttműködési megállapodást –
térítési díj alkalmazásával:
- Csapókerti Közművelődési Egyesület – közösségi rendezvényeink
megvalósításában együttműködő partnerünk (Liget téri program, gyermeknap,
szomszédsági nap, karácsony), térítési díj: 30.500 Ft/báli rendezvény;
- Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes –a Béres András Koreográfus
Verseny és a Tűztánc fesztivál társrendezői, rendezvényeink rendszeres fellépői, a
francia cserekapcsolatban együttműködő partnerünk, térítési díj: 20.500 Ft/10
hó;
- ORT-IKI Független Művészeti Egyesület – közösségi rendezvényeink
közreműködői, ifjúsági utcaszínházi programjaink együttműködő partnerei,
térítési díj: 9.167,- Ft/hó
- Csapókerti Baráti Kör Közhasznú Egyesület – a városrészi fejlesztő munka
legfőbb segítői, önkéntes programjaink partnerei, térítési díj: 2.100 Ft/10 hó;
- Kenguru Tánc- Sportegyesület – közösségi rendezvényeink együttműködő
partnerei, gyermek- és ifjúsági szaktábor rendezői, térítési díj: 50.800,- Ft/hó.

2. Együttműködő intézmények
Együttműködési megállapodás oktatási, szociális intézményekkel, egyházzal
A Csapókerti Közösségi Ház épületében működik a DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata területi irodája. A földszinten 4 iroda az ő kizárólagos használatukban van. A
kiszolgáló helyiségeket közösen használjuk, illetve igény szerint termet biztosítunk a
Családsegítő programjaihoz, prevenciós csoportjaihoz.
Évek óta hatékonyan működünk együtt a csapókerti általános iskolákkal, óvodákkal. Közös
programokat valósítunk meg a Debreceni Csapókerti Általános Iskolával (tanulmányi
versenyek, diákgála), a Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskolával (diákgála). A Csapókerti
Református Gyülekezettel együttműködési megállapodás keretében szabadtéri varró napot,
bibliaismereti tábort, szomszédsági napot, őszi családi napot és adventi hangversenyt tervezünk.
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A VSZSZ-szel együttműködésben tudjuk megvalósítani a Karikázó és a Tűztánc Fesztivált. (A
Süveg Utcai Idősek Klubja a Csapókerti Közösségi Ház mellé épült. A klub fűtését mi látjuk el és
közös a szennyvízhálózatunk.)
Együttműködő intézmények
 Csapókerti Általános iskola
 Csapókerti Református Gyülekezet
 DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
 Kinizsi Pál Általános Iskola
 Városi Szociális Szolgálat Csapókerti Gondozó Szolgálat Süveg Utcai Idősek Klubja
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