Társadalmi felelősségvállalás a
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. részéről
2016. évben
Belvárosi Mozi
A Belvárosi Mozi Szeged város hagyományos és art mozijaként nagy hangsúlyt fektet az olyan magyar és egyetemes alkotások bemutatására, amelyek a
társadalomban létező problémákra és azok megoldására fókuszálnak. Kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőséggel, a hátrányos helyzettel, az
antirasszizmussal foglalkozó témáknak, támogatjuk intézményünkben a sokszínűség, sokféleség, a széles körű tolerancia megjelenését és megjelenítését.
Nyitott és felelős hozzáállásunk – úgy reméljük –, mindennapi életünkben, munkánk során is megmutatkozik.
Időpont
április 9.

Esemény címe
Jótékony célú filmvetítés

Célja, eredménye

Résztvevők

Évszakok c. film jótékonysági vetítése a WWF Tiszatarjáni projectje
kb. 180 fő
részére

április 27

április 29.

Jótékony célú filmvetítés

Jótékony célú filmvetítés

Tiszta szívvel jótékonysági filmbemutató a Rotary Klubbal közösen
Major Endre szegedi paralimpikon javára. 500 e Ft támogatás, hogy
kijusson Rióba.
Trencsényi Klára: Reményvasút c. film bemutatója, közönségtalálkozó.
A dokumentumfilm főszereplői nehéz szociális körülmények között élő
gyerekek, akik számára a Gyerekvasút a menedék. Vendégek: a
rendezőnő és a főszereplő gyerekek.

kb. 300 fő

mozilátogatók

A jegybevételt hátrányos helyzetű családok megsegítésére fordítottuk.
december

Adventi vásár

Jótékonysági vásár a rászorulóknak

kb. 3-400 fő

december
10. 11 óra

Jótékony célú filmvetítés

december

Jótékony célú filmvetítés

Szociálisan árva gyermekek számára „A barátságos óriás” c. film
vetítése – az alapítvány és a gyerekek számára ingyenes, a fix
kölcsöndíjat a mozi állja

kb. 100 fő

Karitáció Alapítvány számára vetítés. Az alapítvány csak a film fix
kb. 500 fő

11. 10 óra

kölcsöndíját, szállítását fizeti

december
18. 10 óra

Jézuska járat – hátrányos
helyzetű gyermekek
megajándékozása,
karácsonyi műsor

A termet, a technikát ingyen bocsátjuk a szervezők (magánszemélyek)
rendelkezésére

december
23. 10 óra

Jótékony célú filmvetítés

Szeged M.J. Város karácsonyi ünnepségén a mozi képviselője
személyesen hívja meg, osztja ki a rászoruló gyermekek részére az
ajándék jegyeket, amelyek „A barátságos óriás” c. filmre szólnak.

december

Jótékonysági gospel koncert

Szegedi Újszülöttmentő Szolgálat Alapítvány számára. Kedvezményes
terembérleti díj biztosítása

kb. 500 fő

IH Rendezvényközpont
2008. szeptemberében nyitotta meg kapuit a teljesen felújított IH Rendezvényközpont. A létesítményt a mai kor követelményeinek és igényeinek megfelelően
alakították át, így a fogyatékossággal élők számára könnyen megközelíthető és bejárható lett az épület. A főbejáraton akadálymentesen lehet bejutni. Az
épületen belüli előterek, közlekedők, helyiségek is teljesen akadálymentesek, az ajtók úgy lettek kialakítva, hogy kerekesszékkel is könnyen be tudjon jutni az
idelátogató vendég. A többszintes épületen belül a szintek közti közlekedés személyfelvonóval történik, a földszinten és az emeleten is akadálymentes mosdóWC helyiség is található. A hallássérült vendégeinket kérésre jeltolmács segíti.
Ezen kívül rendszeresen biztosít lehetőséget különböző rendezvények lebonyolítására, ezzel támogatva a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetben lévő
látogatókat:
Időpont
Negyedévente
kerül

Esemény címe
CsakAzértIs! Party

Célja, eredménye

Résztvevők

Az egyedülálló kezdeményezés a szegedi civil szféra összefogásának is
kivételes példája, amelynek célja, hogy bebizonyítsa: mindenki egyforma. A
100

megrendezésre

megismerésről és elfogadásról is szól a rendszeresen megszervezett
résztvevő/alkalom
CsakAzértIs! buli, amelyre a mozgás-, hallás- és látássérültek mellett
mindenkit szeretettel várunk az IH-ba.

Minden hónap

Esélyegyenlőségi

Térítésmentes helybiztosítás hátrányos helyzetűeket segítő civil szervezetek

második

kerekasztal ülésezik

számára.

20-25 civil
szervezet
keddje
évente 6
alkalommal

Nótadélután

augusztus

Civilfalu a SZINen

A nyugdíjasok kikapcsolódását hivatott szolgálni az IH
Rendezvényközpontban évente hatszor, térítésmentesen megrendezésre
kerülő Nótadélután, amikor élőzenés programokkal szórakoztatják az
idősebb korosztályt.
A minden év augusztus végén megrendezésre kerülő Szegedi Ifjúsági Napok
állandó helyszínévé vált a Civilfalu, amely különböző civil szervezeteknek
nyúlt lehetőséget bemutatkozásra és kibontakozásra. Az ide látogató

200-250 fő
nyugdíjas

10 000-15 000

vendégek számos programban részt vehetnek, versenyezhetnek, és
megismerhetnek a szervezetek munkájával, és a fogyatékkal élő és rászoruló
emberek életével is.

2017. 12. 02.

Szegedi zenészek a
gyermekszívekért

2018. 03. 09.

Endometriózis Világnap

fiatal

A Brass on the Road koncertet adott számos vendégzenésszel. A teljes jegybevétel a
Szegedi Gyermekszívek Gyógyulásáért Alapítványnak került felajánlásra. A koncert
a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) támogatásával valósult meg.

150 fő

Az "Együtt könnyebb" Női Egészségért Alapítvány egyetlen hazai civil
szervezetként felvállalta az endometriózissal kapcsolatos edukációt és az érintett nők
támogatását. Idén márciusban is csatlakozunk az Endometriózis Világnaphoz,
melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség tüneteire, a megelőzésre,
a kezelésre és az endometriózissal küzdők támogatására.

50 fő

Gyerekek a gyerekekért
jótékonysági koncert

"ZENÉVEL A KORASZÜLÖTTEKÉRT"
A Gyerekek a Gyerekekért Alapítvány ebben az évben a koraszülött osztály picike
lakóit ajándékozta meg a koncert bevételéből.

Gyógyító Angyal
Alapítvány - Jótékonysági
koncert

FoolMoon és Freddie koncert a gyermekekért.
Közreműködött: Juronics Tamás és a Szegedi Kortárs Balett, Kiskunhalasi Városi
Fúvószenekar, Kurcz Szandi, Olasz Flóra, Ónodi Bogi és Szeberényi Klári

100 fő

2018. 03. 09.

2018. 04. 14.

580 fő

Szeged Televízió
Időpont
Egész
évben

Esemény címe
Egészségpercek,
tv műsor

Egész

Híradó tudósítások a

évben

Szegedi Újszülött

Célja, eredménye
Össztársadalmi szempontból fontos információkat közvetít a műsor az
egészségmegőrzés érdekében https://www.youtube.com/playlist?list=PL9x1O0yz6tW3Cvdt2leOZFzV3KtzSRx8f

Résztvevők
tv nézők

Újraélesztés: szakszerű oktatásra mindig szükség van
Anyaszobát kaptak a koraszülött babák Szegeden
Életmentő
Alapítvány, a Szeged

Tűzbe borul a Dóm tér szombaton este

Első Lions Club, a

Idén is köszöntötték az újszülötteket Tápén, a családok ajándékokat is kaptak

A jótékonysági
szervezetek, az
Rotary és a
Három napon át gyűjtöttek a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatnak Szeged

adományozók és

Korábban Érkeztem
belvárosában

a tv nézők

Alapítvány és egyéb
Jön a Rotary Tavasz: idén is a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatnak gyűjtenek

2016.07.28.

szervezetek
jótékonysági
akcióiról
Híradó tudósítás és

Állami
Ilyen a huszadik ÁGOTA Tábor

fél órás film
az ÁGOTA táborról

gondoskodásban
élő gyerekek,
nevelőik, tv
nézők

D2
Időpont
február

Esemény címe
KÖ7

Célja, eredménye
Az IH-D2 Ifjúsági Fejlesztő- és Médiaközpont a ’90-es években megvalósított
Középiskolások Művészeti Hete hagyományait újrateremtve rendezte meg 2014.
márciusában az első Középiskolások Hetét, hagyományteremtő szándékkal. Az
alkotóhét és rendezvénysorozat alatt minden nap más művészeti ágakba kóstolhattak
bele az érdeklődő fiatalok, és közös alkotási projektként egy Szeged város installációt
hoztak létre. Azóta minden évben megrendezik, nem kis sikerrel.
Az öt napos, több mint 50 programelemből álló rendezvény számos középiskolás
fellépő, egyetemi intézmény, civil szervezet és a fiatalok iránt nyitott tudományos
szakember és művész bevonásával valósul meg.

Résztvevők

700 – 1000 fő

Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman
A Szegedi Partfürdő, Kemping és Apartman, Szeged mesés környezetében elhelyezkedő szabadtéri pihenőcentruma. Kellemes környezetben várja a Szegedre
érkezőket, akik a kikapcsolódás mellett, aktív szabadidős elfoglaltságok közül is válogathatnak. A kemping mind fürdő, mind szabadtéri rendezvényhelyszín
szempontjából is a fenntartható térségfejlesztés alapja, a helyi értékek megtartása, megőrzése, olyan közösségi központ, amely biztosítja a jelentős hozzáadott
érték helyben keletkezését és felhasználhatóságát, ahogyan azt annak idején a kialakításakor is tették. Fontosnak tartjuk a helyi közösségi infrastruktúra és a
helyi turizmus fejlesztését. Ennek egyik kiváló helyszíne a szabadstrand, ahol egy igényesen kialakított parton nem csak a pihenni, napozni vágyók, de a
sportkedvelők is megtalálhatják számításaikat. A területen található strandröplabda, -turul és –focipályát bárki ingyenesen igénybe veheti ezzel is elősegítve a
hátrányos helyzetű fiatalok szabad sportolásának megvalósítását. Ennek a 28.000 m2-nek az egyik alapvető célja, hogy a helyi közösségek, a városi és
városközeli lakosság kikapcsolódási lehetőségeit megteremtse a lehető legkedvezőbb körülmények között ezzel is támogatva a családok és a lakosok szabad
szórakozási lehetőségeit. A strandot és a fürdőt is - együttműködve a munkaügyi hivatallal – olyan közfoglalkoztatottakkal és büntetésüket közösségi
munkával letöltő munkavállalókkal működtetjük, akik valamilyen módon nem találnak maguknak munkát, de szeretnének részt venni a város vérkeringésében
vagy szeretnének visszakerülni abba. A Partfürdő ezáltal fontos szerepet vállal a felzárkóztatásban, a társadalmi mobilitásban és az egyéni fejlesztés
lehetőségében is.
Időpont

Esemény címe

Célja

2016.07.04
– 08.

„Új világ
alapítvány” –
Esélyegyenlőség
tábor
Agora Gyerektábor

Mozgássérültek és mentálisan sérültek elfogadása, közös tenni tudás, együtt
gondolkodás a tolerancia jegyében kedvezményes fürdőjegy és szállás biztosítása

a táborban résztvevő gyerekek számára kedvezményes fürdőjegy biztosítása heti 1
alkalommal

~ 200
fő/alkalom

ERASMUS+ tábor

Külföldi cserediákok számára kedvezményes táborozási lehetőség biztosítása

110 fő

Arany János
Általános Iskola –
DÖK Nap

az iskola tanulóinak részére kedvezményesen helyszín biztosítása

~700 fő

2016.
június –
augusztus
2016.07.1927.
2016.09.28.

Résztvevők
száma
~ 80 fő

