
24 394 269 48 337 254 23 942 985

Sorszám Iktatószám Pályázó neve Támogatási cél megnevezése A pályázat címe Önerő Munkaóra Önerő  Teljes költség 
 Pályázott 

összeg 
Bizottság véleménye

1 12943-12/2015 A Cserkészetért Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Beregszászi-Kecskeméti 

cserkészek közös nyári tábora
885 938      1 885 938       1 000 000    

2 12943-38/2015
A Kecskemét-Katonatelepi Ifjúságért 

Alapítvány

Ifjúság bevonása az önkéntes munkába, 

önkéntesek képzésének támogatása

A Katona Zsigmond Emlékpark 

fejlesztése, fiatalok önkéntes 

munkájával

60 000         190 000          130 000    

3 12943-3/2015
Alapítvány a Czollner Téri Iskoláért és 

Diákjaiért

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Természet és környezetvédelmi 

projektnap
116 000         384 000          268 000    

4 12943-11/2015
Appendix Alapítvány a Bolyai János 

Gimnáziumért 

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Nemcsak a Felnőtteké a Világ 63 000         208 300          145 300    

5 12943-20/2015
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

Kórházáért Alapítvány

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

Alapszintű újraélesztés oktatása 

középiskolai tanároknak, 

Gyógyító bocsok ismeretterjesztő 

programja az óvodákban

155 500         517 500          362 000    

6 12943-21/2015
Corvin, az Emberközpontú Nevelésért 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Gyerekek táboroztatása 

Soltvadkerten a Kecskeméti 

Corvin Mátyás Általános Iskola 

által szervezett nyári kézműves-

angol szaktáborban

730 000      1 160 000          430 000    

7 12943-17/2015
Corvin, az Emberközpontú Nevelésért 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Nyári természetismereti szaktábor 

Garbolcon
495 000         875 000          380 000    

A pályázati előirányzat megnevezése: IFJÚSÁGI PROGRAMOK

A támogatás keretösszege: 5 000 000

A felosztható keret: 4 750 000

A Bizottság véleménye:

A pályázatokban igényelt összeg: 23 942 985

5 %-os tartalékkeret: 250 000
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8 12943-19/2015
Corvin, az Emberközpontú Nevelésért 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Mátyás Király Citerazenekar 

részvétele a Csutorás Táborban
576 200         826 200          250 000    

9 12943-1/2015
Egészséges Életmódért Hit és Sport 

Alapítvány

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Erdélyi ifjak, fiatalok, gyermekek 

(Szováta) csereüdültetése
90 000         300 000          210 000    

10 12943-62/2015
Fenntartható Fejlődés a Dél-Alföldi 

Régióért Egyesület

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

"Kecskemét is kiállítja" 157 500         507 500          350 000    

11 12943-48/2015 Főplébánia Karitász Alapítvány

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Figyelj rám! Figyelek rád! 72 000         172 000          100 000    

12 12943-35/2015 Gitár-Klub Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Tehetséggondozás az SOS 

Gyermekfaluban a Gitár-Klub 

közreműködésével

90 000         290 000          200 000    

13 12943-43/2015 Hírös Néptánc Tanoda

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Havi táncházak a Tanodában 420 000      1 120 000          700 000    

14 12943-5/2015 Hitoktatásra Alapítvány

Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, 

intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása

Dr. Jeney Gábor ifjúsági nyári 

hittanos tábora
198 000         603 920          405 920    

15 12943-51/2015 Hódi Sándor

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

Drogellenes Nap 1 459 000      3 951 200       2 492 200    

ÉRVÉNYTELEN, nem 

tartozik a pályázók 

körébe

16 12943-44/2015 Ifjúság-Egészség Alapítvány

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Élménytábor neked is! 140 000         450 000          310 000    

17 12943-9/2015 Kálmán Lajos Óvoda

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Gyermeknapi - vigadalom 90 000         300 000          210 000    
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18 12943-63/2015 Kecskemét Alsószéktóért Egyesület

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Kültéri játszóeszközök 

beszerzése hátrányos helyzetű 

fiatalok részére

150 000         400 000          250 000    

19 12943-32/2015
Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért 

Alapítvány

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Nyári szabadidő 56 000         186 000          130 000    

20 12943-33/2015
Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért 

Alapítvány

Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, 

intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása

Erdélyi látogatás 50 000         150 000          100 000    

21 12943-59/2015
Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekari 

Egyesület

Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, 

intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása

A Kecskeméti Ifjúsági 

Fúvószenekar 2015/16. évi 

szakmai programja

1 000 000      2 800 000       1 800 000    

22 12943-53/2015 Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Kecskeméti Diákok és 

Diákönkormányzatok őszi, illetve 

tavaszi Fóruma

200 000         640 000          440 000    

23 12943-54/2015 Kecskeméti Ifjúsági Otthon

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

TIE (Theater in Education) - 

színházi nevelési foglalkozások
108 000         358 000          250 000    

24 12943-55/2015 Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Fiatal családok életvezetési és gyermeknevelési 

problémáit segítő programok támogatása

Pályázat a Szülők Iskolája 

ismeretterjesztő sorozat 

támogatására

165 000         360 000          195 000    

25 12943-8/2015
Kecskeméti Kulturális és Konferencia 

Központ Nonprofit Kft.

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Média tábor 12-18 éveseknek 700 000         800 000          100 000    

26 12943-56/2015 Kecskeméti Piarista Diák Sport Egyesület

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Kerékpártúra a Balaton felvidéken 110 000         360 000          250 000    

27 12943-37/2015 Kecskeméti Református Egyházközség

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

Többgenerációs Gyülekezeti 

Tábor
5 650 000      5 950 000          300 000    
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28 12943-39/2015 Kecskeméti Református Gimnázium

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Jótékonysági futógála 60 000         200 000          140 000    

29 12943-10/2015 Kecskeméti Szent László Lions Klub

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

18. Lions Nemzetközi Gyermek 

Labdarúgó Torna megszervezése 

a magyarországi SOS Falvak és 

hazánkon kívül élő magyar állami 

gondozott és hátrányos helyzetű 

gyermekek számára

240 000         550 000          310 000    

30 12943-31/2015
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

A Kecskeméti Vadaskert nyári 

táborainak támogatása
210 000         700 000          490 000    

31 12943-15/2015 Kertváros Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Közösségi tér a Kertvárosi 

Iskolában
240 000         635 000          395 000    

32 12943-26/2015
KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok 

Egyesülete

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Tisza-tavi Ökocentrum 70 848         210 848          140 000    

33 12943-30/2015
KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok 

Egyesülete

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Kerékpártúra a kalandparkba 57 748         164 748          107 000    

34 12943-60/2015

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerület Kecskeméti Corvin 

Mátyás Általános Iskola Hunyadi János 

Általános Iskolája 

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

SNI-s és TANAK-os valamint HH-

s és HHH-s tanulók színházba 

járásának támogatása

50 000         150 000          100 000    
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35 12943-61/2015

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerület Kecskeméti Corvin 

Mátyás Általános Iskola Hunyadi János 

Általános Iskolája 

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Egészségmegőrző családi nap 66 500         200 000          133 500    

36 12943-46/2015

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kadafalvi Általános Iskolája)

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Tiszaföldvári nyári tábor 500 000         650 000          150 000    

37 12943-47/2015

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

(Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

"Zauberwald" német nemzetiségi 

rendezvény
78 000         260 000          182 000    

38 12943-40/2015
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerülete

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

Egészségnap 31 200         104 000            72 800    

39 12943-41/2015
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Kecskeméti Tankerülete

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Mikulás kupa 40 200         134 000            93 800    

40 12943-25/2015 Koháry István Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Petőfiszállási Zarándoklat 70 000         230 000          160 000    

41 12943-52/2015 M. Bodon Pál Zeneiskoláért Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

"A zene a természetben" - 

ismeretterjesztő tábor
145 800         486 000          340 200    

42 12943-50/2015
Magyar Ilona Általános Iskola 

Gyermekeiért Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

"Magyar Ilonás" Hét 45 000         120 000            75 000    
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43 12943-13/2015 Magyar Pünkösdi Egyház

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Kikapcsolódás mindenkinek jár! 256 500         852 965          596 465    

44 12943-2/2015
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei 

Szervezete

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Halmozottan sérült gyermekek 

nyári tábora 2015
4 274 925      4 574 925          300 000    

45 12943-16/2015
Matematikában Tehetséges Gyermekek 

Alapítvány

Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, 

intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása

A Mategye Alapítvány 

tehetségsegítő tevékenységének 

segítése különös tekintettel a 

Matematika Tehetségnap 

megszervezésére

300 000         900 000          600 000    

46 12943-7/2015
Mathiász János Általános Iskoláért 

Alapítvány

Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, 

intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása

Szüreti nap 2015 40 000         130 000            90 000    

47 12943-49/2015 Matkói Szabadidő Sport Club

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Matkói Szabadidő Sport Club által 

kezelt sportpálya fejlesztése
85 800         286 000          200 200    

48 Magvető Alapítvány

A fiatalok részvételével (pl. kortárssegítők 

képzése), illetve a velük foglalkozó 

szakemberek, ifjúságsegítők, szülők 

közreműködésével megvalósuló nem oktatási 

rendszerű, nem direkt nevelési formájú 

képzések, tréningek támogatása

Ifjúsági közösségi tér létrehozása 

a széchenyivárosi fiatalok 

érdekében

0         320 000          320 000    

ÉRVÉNYTELEN, papír 

alapon nem került 

benyújtásra

49 Magvető Alapítvány
Fiatal családok életvezetési és gyermeknevelési 

problémáit segítő programok támogatása

Kapcsolatteremtő tréning-Családi 

hétvége megszervezése a fiatal 

családok megerősítése 

érdekében

106 200         354 000          247 800    

ÉRVÉNYTELEN, papír 

alapon nem került 

benyújtásra

50 12943-58/2015

Menhely az Állatokért Környezetvédelmi 

és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Mentor program fiatalok részére 42 860         142 860          100 000    

51 12943-36/2015
Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Gyermekprogramok támogatása 85 200         284 000          198 800    

52 12943-29/2015
Móricz Zsigmond Közművelődési 

Alapítvány

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

Egészséges életmódra és családi 

életre nevelés
113 600         378 600          265 000    
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53 12943-28/2015
Móricz Zsigmond Közművelődési 

Alapítvány

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

"Történhetett volna másképp…" 281 000         936 000          655 000    

54 12943-27/2015
Móricz Zsigmond Közművelődési 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Megszelídített történetek 55 000         175 000          120 000    

55 12943-22/2015 Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Esélyegyenlőségi Akadálypálya - 

Érzékenyítés
123 500         223 500          100 000    

56 12943-57/2015
Nyitott Szemmel - a Dél-alföldi Régió 

Gyermekeiért - Egyesület

Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, 

intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása

Kaland és Minecraft Táborok 352 000      1 152 000          800 000    

57 12943-24/2015
Örömmel és Hittel a Cserkészetben 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Cserkész csapattábor 260 000         520 000          260 000    

58 12943-42/2015 Pedagógia Sub Rosa Kulturális Egyesület

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

Örömsátor 70 000         170 000          100 000    

59 12943-23/2015 Pro Valente Bt. 

A megelőzés mellett a helyes minták, 

alternatívák, perspektívák bemutatását szolgáló, 

lehetőleg nem az elrettentés módszertanát 

használó programok, tréningek, valamint a 

fiatalokat érintő kérdésekre és problémákra 

reagáló preventív felvilágosító programok

Segítünk - Mozgással a tanulók 

egészségéért
100 000         300 000          200 000    

ÉRVÉNYTELEN, nem 

tartozik a pályázók 

körébe

60 12943-45/2015 Robert Baden-Powell Alapítvány

Ifjúsági és ifjúságsegítő szervezetek, 

intézmények projektjeinek, programjainak 

támogatása

A Robert Baden-Powell 

Alapítvány önkénteseinek 

kijutásának támogatása a 23. 

cserkész világtalálkozóra

205 750         685 750          480 000    

61 12943-6/2015 Szenteste Alapítvány

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalok esélyegyenlőtlenségének 

megszüntetését, vagy legalább annak 

csökkentését szolgáló programok támogatása

"Barátok" nyári feltöltődése 1 113 500      3 613 500       2 500 000    

62 12943-34/2015
Szolgálat a Közjóért és a Rászorultakért 

Alapítvány

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

Kontyvirág Gyermektábor 216 000         508 000          292 000    
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63 12943-18/2015
Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi 

Egyesület

Az ifjúsági célcsoport tagjainak egyéni 

személyiségfejlődését, kompetencia 

növekedését, toleranciájának fejlődését, 

közösséggé alakulását, közösségi 

szerepvállalását, illetve a szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló korosztályi, öntevékeny, 

fejlesztő, felzárkóztató, ismeretterjesztő, 

értékorientált projektek és programok 

támogatása.

"Családi" Tanya Kaland 240 000         690 000          450 000    

64 12943-14/2015 Útkereső Kiemelten Közhasznú Egyesület
Fiatal családok életvezetési és gyermeknevelési 

problémáit segítő programok támogatása
Útkereső családi program 180 000         600 000          420 000    

Kecskemét, 2015. május 18.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester


















