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A Magyar Református Szeretetszolgálat vezetősége, dolgozóinak és támogatóinak
közössége a 2013. év lezárása után is hálás szívvel tekinthet vissza az elmúlt
esztendőre. Munkánkat, ahogyan eddig is a szeretet táplálja, de a szeretetünk
mellé igyekszünk magas színvonalú szakmai munkát is társítani.
Főbb vonalakban az alábbiakban foglalnám össze az év során tett előrelépéseinket.
Az általános segélyezésen túl - mely már stabil alapját képzi tevékenységünknek - az év folyamán több
kihívással is szembe kellett nézzünk. A természet erői az év folyamán ismét kihívás elé állították szűkebb
és tágabb közösségünket. Június hónapban a Dunán levonuló rekord vízállású árhullám védekezési és
helyreállítási munkálataiban vettünk részt. Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehettünk az elmúlt évek
egyik legnagyobb hazai összefogásának. Szeretetszolgálatunk koordinálhatta a református támogatók
önkéntes tevékenységét és segítségnyújtását a védekezés során. Valamint a kitelepítési és helyreállítási
munkálatok során is jelentős segítséget nyújthattunk az árvíz által érintett lakosságnak. November
hónapban pedig a Fülöp-szigeteken pusztító Haian-tájfun okozta katasztrófa túlélőinek nyújtott magas
színvonalú és gyors orvosi segítséget alapítványunk készenléti orvoscsoportja.
Az általános segélyezés megléte természetesen az alapítvány alaptevékenysége, de egyre inkább
igyekszünk a nehéz helyzetben lévő családoknak fejlesztési / fejlesztési jellegű programokat kidolgozni,
mert hisszük, hogy a tartós változás, tartós életszínvonal változást tud eredményezni. Ennek jegyében
folytattuk Mentőöv programunkat, mely a devizahitelek miatt otthonukat elvesztett családok számára
nyújt újrakezdési lehetőséget, de továbblépve részt vállaltunk egy olyan országos méretű szakmai,
mentorációs program kidolgozásában, amelyben az állam tulajdonába került ingatlanokban élő
családoknak nyújt mentorálási, előrelépési lehetőséget egy fenntartható családi- pénzügyigazdálkodási forma érdekében.
A családi életvezetésen túl megújítottuk Egyháztáji programunkat is, melynek keretében a vidéki
mezőgazdaságból élő családoknak, termelőknek igyekszünk piacot biztosítani. A városban élő
vásárlóközönségnek pedig elérhető árú, de minőségi termékekhez nyújtunk hozzáférést.
Fontos eredmény, hogy önkéntes ágazatunkat sikerült tovább fejlesztenünk, így az év során már több,
mint 20.000 ember vett részt valamilyen önkéntes munkában szervezetünk által. Ennek jelentős
lépcsője volt a Szeretethíd programunk, melynek keretében 15.900 fő végzett önkéntes munkát,
valamint a dunai árvízi védekezés, ahol több, mint 1.000 fő dolgozott napi rendszerességgel.
Mindehhez jönnek a napi szinten munkánkat segítő önkéntesek, műszaki-, lelkigondozói- és
orvoscsoportjaink önkéntesei valamint az Önkéntes Diakóniai Év programiroda által külföldre és
külföldről hazánkba közvetített önkéntesek.
A több hónapos előkészítő munkának köszönhetően év végén elindulhatott közmunka programunk is,
melyen keresztül 462 fő főnek tudunk átmenetileg munkalehetőséget biztosítani, de még inkább
fontosnak tartjuk, hogy az elvégzett munkával a református intézmények és gyülekezetek környékén
található közcélú feladatok ellátásához tudunk a program által munkaerőt biztosítani.
Szakmai munkánkat folyamatosan egyeztetjük a társ- civilszervezetekkel, az érintett minisztériumokkal
és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal annak érdekében, hogy munkánkat
összehangoltan, a lehető legmagasabb színvonalon végezzük.

Gazdálkodásunkról, néhány kiegészítő információ a KP-142 formanyomtatványon elkészített
beszámolóhoz és közhasznúsági melléklethez.
Alapítványunk pénzügyi bevétele 302.407 eFt
volt a 2013. évben. Ez a jelentős növekedés az
elmúlt évek előkészítő munkája nyomán beérett
programoknak volt köszönhető. A bevételek
növekedése azt mutatja, hogy egyre több
támogató ítéli meg pozitívan szakmai munkánkat.
Természetesen megfigyelhető az a tendencia is,
hogy amely évben jelentősebb katasztrófa
helyzet alakult ki, akkor a tevékenységünk és az
ahhoz kapcsolódó támogatások is
megnövekednek.
Tárgyi adomány forgalmunk 106.400 eFt volt az
év folyamán, mely szinte azonos az előző elmúlt
két év forgalmával. Jól látszik, hogy a 2010-es
évben kiugró tárgyi adomány forgalmat generált
a borsodi árvíz és a vörösiszap katasztrófa. Ezen
kívül szinte konstans a tárgyi adományok
forgalma. A fejlődést ezen a területen sem
szeretnénk, ha megállna. Így a 2014-es évben
kiemelt szerepet fordítunk a raktározás, adomány
koordináció és a logisztika fejlesztésére, hogy a
tárgyi adomány forgalmunkat is növelni tudjuk.
A pénzügyi eredmény 105.215 eFt volt, mely
jelentős pluszt mutat az alapítvány
gazdálkodásában. Azonban ezt az eredményt
érdemes megvizsgálni az előző évek
viszonylatában is. Szervezetünk arra törekszik,
hogy minden hozzánk érkező adományt
eljuttasson annak a célcsoportnak, amely a
t á m o g at á s ra n e v e s í t v e l e tt . A z o n b a n a
programok évzáráson átnyúló ütemezése
o ko z h at j a a z t , h o g y é v v é g é n t a rt a l é k
halmozódik fel, melynek a felhasználása a
következő évben történik meg. Jól mutatja a
2010-es év, amikor a vörösiszap katasztrófa
bevételeinek egy jelentős részét, a 2011-es év
elején használtuk fel a helyreállítás és
ingóságpótlás során. Ez okozta a 2011-es év
negatív eredményét is. Ugyanígy a 2013-ban
felhalmozott tartalék jelentős hányadának előre
meghatározott felhasználási célja van a 2014-es
évben.

Mindazonáltal megállapítható, hogy az alapítvány stabil, tervezett gazdálkodást végez. Szakmai
programjainkat mindig előre tervezetten, csak abban az esetben valósítjuk meg, amikor a pénzügyi
forrás rendelkezésre áll a megvalósításra.
Bízunk abban, hogy a 2014-es esztendőben is Istenünk dicsőségére és az emberek szolgálatára
végezhetjük küldetésünket.
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