
DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
 



Bemutatkozás: 

 A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun 
Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 
2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti 
roma/cigány személyek, azzal a céllal, hogy számos 
szolgáltatást nyújtson hátrányos helyzetű csoportok 
számára, elsődlegesen roma gyermekeknek és 
fiataloknak, emellett természetesen a hátrányos 
helyzetű roma és nem roma lakosok életminőségének 
javítására is törekszik közösségfejlesztéseken keresztül 
a Jánoshalmi kistérségben. 

 



 
Az egyesület tagjai feladatuknak tekintik elsősorban a 
roma/cigány lakosság érdekeinek érvényesítést, 
életkörülményeik javítását, a valós érdekekre épülő 
roma közösségteremtését és a felnövekvő nemzedék 
sorsának iskolázottsági szintjének emelését. 
Az egyesület együttműködik a Mélykúti, Újszentiváni 
önkormányzattal és egyéb cigány/roma és nem 
cigány/roma szervezetekkel, állami intézményekkel. 



Az alábbi programokban vett részt 
Egyesületünk, mint főpályázók: 

Hova Tovább Tanoda 

 TÁMOP-3.3.9. A - 12/2-2012-0056 konstrukciószámmal 
ellátott kiírásban. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkózási esélyeinek növelése, képességeik 
kibontakoztatása, valamint a tanulók támogatása a 
középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi 
szintjük emelése érdekében. 

 

 

 

http://daruegyesulet.hu/portfolio_category/hova-tovabb-tanoda/
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Az alábbi programban vett részt 
Egyesületünk, mint főpályázók: 
 Még miénk a mai nap 
 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0884 konstrukciószámmal ellátott 

kiírásban. 
 A projekt keretén belül – egészség témakörben – különböző 

foglalkozások, klubok kerültek lebonyolításra – ezek a 
következők: 

 Egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és     
testmozgás egyensúlya) megtartása, és vagy visszaállítása 
érdekében tartott klubfoglalkozás. 

 A biztonságos szexuális életet elősegítő programok 
megvalósítása kapcsán csoportfoglalkozás. 

 Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató 
klubfoglalkozás.  

 Drog és túlzott alkoholfogyasztást megelőző klub- és 
csoportfoglalkozás. 

 
 

 

http://daruegyesulet.hu/portfolio_category/meg-mienk-a-mai-nap/


Az alábbi programban vett részt 
Egyesületünk, mint főpályázók: 
 Mélykúti Roma Szociális Szövetkezet 
 TÁMOP -5.1.1.-09/7-2010-0005 konstrukciószámmal 

ellátott kiírásban. 
 A célok elérésének két fő pillére a 3 hónapos képzés 

(konkrét erdészeti és egyéb munkavégzésre irányuló 
kompetencia alapú és a közúti közlekedés C jármű 
kategóriájára érvényes vezetői engedély megszerzését 
biztosító munkakörök betöltéséhez szükséges képzés) 
és az ezek utáni foglalkoztatás biztosítása volt. 
Horizontális célunk a foglalkoztatás kiterjesztése, 
(tevékenységi kör szerint és földrajzilag is) – 
munkalehetőség biztosítása a szomszédos településen 
élő, hasonló helyzetben lévő emberek számára is. 
 

http://daruegyesulet.hu/portfolio_category/melykuti-roma-szocialis-szovetkezet/


Egyesület részt vett szolgáltatóként az 
alábbi projektben: 
 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 

élők integrációjáért elnevezésű projektben, melynek 
egyik pillére a mély-szegénység mérése kérdőíves 
módszerrel, mély-szegénység kutatása és ezen adatok 
feldolgozása volt, melyet Egyesületünk valósított meg. 

 TÁMOP – 5.1.3.-09/1-2009. konstrukció számmal 
ellátott kiírásban. 

 



Egyesület részt vett szolgáltatóként az 
alábbi projektben: 

Kreatív ipar fejlesztés foglalkozássorozatok 

megvalósításával segítő,  

 TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012 konstrukciószámmal     

    ellátott kiírásban. 

Bugacon és Szatymazon létrejött fejlesztésben 
egyesületünk pályaválasztási 
börzéket/találkozókat/alkalmakat szervezett és 
bonyolított le, a kreatív ipar területén sikeresen 
prosperáló egyének/vállalkozások és középfokú oktatási 
intézmények bevonásával. 

 



Együttműködés: 
 Az Egyesület az idő haladtával szakmailag 

felkészültebb emberekkel egészült ki, akiknek szakmai 
és gyakorlati tudása elősegíti az egyesület sikeresebb 
forráslehívását. Az Egyesület együttműködik a 
Mélykúti, Újszentiváni önkormányzattal és egyéb 
cigány és nem cigány szervezetekkel, állami 
intézményekkel. 



Fogadópont 
 

Az Egyesület regisztrált önkéntes fogadópont, ahová 
szívesen várja a egyetemek  hallgatóit és önkénteseket. 

 



Elérhetőségek: 

 Kádár Katalin 

 www.facebook.com/DARU-Közhasznú-Egyesület 

 darukozhasznuegyesulet@gmail.com 

 Tel.: +3630/846-7418 

 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 
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Köszönöm a figyelmet! 
 Kádár Katalin 


