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Programterve 

 

� Az alapítvány alapvetı célja a különbözı mentális és szociális problémákkal küszködı 

hátrányos helyzető csoportok megsegítése, rehabilitációja, életminıségük javítása. Ennek 

érdekében Debrecen Megyei Jogú Város felnıtt lakossága valamint középiskolai diákjai 

számára ingyenesen hozzáférhetı felvilágosító jellegő elıadássorozat biztosítása a 

hazánkban leggyakrabban elıforduló pszichiátriai betegségekrıl, mentális zavarokról, 

stressz-kezelési technikákról és az egészséges életmódról, a pszichiátriai betegek 

társadalmi kirekesztıdésének mérséklése, prevenciója céljából. Az elıadássorozat az 

alábbi témakörökbıl épül fel: 

- szorongás, pánik 

- depresszió, hangulatzavarok, 

- alvás, alvászavarok, 

- evészavarok (anorexia, bulimia), 

- párkapcsolati zavarok. 

A program megvalósításának költsége: 1 250. 000 Ft 

A program megvalósításának tervezett idıpontja: 2007. április 01 - 2007 december 30. 

 

� Az alapítvány - anyagi lehetıségeihez mérten - céljainak megvalósulása érdekében 

támogatja - a kisebbségben lévık, halmozottan hátrányos helyzetben lévık, mentális 

problémákkal küzdı személyek  nappali szanatóriumi kezelését.  

E programra fordított keretösszeg:6.000.000Ft 

A program megvalósításának tervezett idıpontja: folyamatos egész évben.  

 

� Az alapítvány munkatársai egész évben, ingyenes tájékoztatást és tanácsadást nyújtanak a 

rászorulók részére. Pl.:  

o mentális zavarokkal, pszichiátriai betegségben szenvedık esetében 

a terápiás lehetıségekrıl, a célzott szociális alapszolgáltatásokról, 

o kisebbségben élık részére a különbözı érdekképviseleti szervekrıl, 

céljairól és azok elérhetıségéirıl, 

Megkeresés alapján a célcsoportot érintı különbözı kulturális és tudományos 

rendezvényekrıl és azok helyszíneirıl és egyéb aktualitásokról, 



o Különbözı, szociális alap és szakosított ellátási formákról. 

E feladat megvalósulása érdekében az alapítvány – havi rendszerességgel fogadóórát tart 

és honlapot készít. A honlap készítetésének tervezett költsége: 300.000Ft. 

 

� Az alapítvány képviselıi az alapítvány céljainak megvalósulása érdekében, folyamatosan 

nyomon követik a célcsoportot érintı napi tudományos, társadalmi és politikai 

eseményeket, kutatások eredményeit. Ennek érdekében részt vesznek különbözı 

tudományos konferenciákon, szakmai értekezleteken.  

A megvalósítás költsége: 350.000 Ft 

Idıtartama: folyamatos 

 

� Elsısorban pályázati forrásokból - az alapítvány infrastruktúrájának folyamatos 

fejlesztése, eszközbeszerzések. 

A program megvalósulásának költsége: 1.500.000Ft 

Idıtartama: folyamatos 

 

� Hazai és EU-s pályázati felhívások, források folyamatos figyelése, pályázati programok 

kidolgozása, pályázatok beadása a hatékonyság és az alapítvány szolgáltatásainak 

fejlesztés érdekében.  

E program megvalósulásának költsége: 300.000Ft 

Idıtartama: folyamatos 

 

 >    A médiumokban történı tájékoztatás (nyomtatott sajtó, rádió, TV ) 

       A program tervezett költsége: 350.000 Ft 

 

� Az alapítvány 2007. évi tevékenyégének értékelése, a beszámoló elkészítése és a honlapon 

történı megjelentetése.  

Idıpont: 2007. december  

                                  A szakmai program tervet jóváhagyta:   

         Szunyoghy Tamás  

          kuratóriumi elnök 
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