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Szociális fejlesztési ágazat 

 

Református Közfoglalkoztatási Program 

A Szeretetszolgálat célja, hogy a református gyülekezetek és intézmények részére 
országszerte elérhetővé tegye a közfoglalkoztatás lehetőségét. Egyrészről azt, hogy az 
erőforrás hiányában elmaradt munkálatok (közérdekű tevékenységet végző 
gyülekezeti/diakóniai munka támogatása, temető karbantartása, ápolása, templomok, 
parókiák körüli területek és az épületek kisebb karbantartása, szociális feladatot ellátó 
intézmények munkájának támogatása) ellátására munkaerőt tudjanak alkalmazni, ahol erre 
helyben nincs más mód. Másrészről pedig a program alkalmat nyújt az álláskereső személyek 
számára a hasznos és tartalmas az önbecsülést, készségeket és képességeket javító 
munkavégzésére továbbá arra, hogy a szerény anyagi körülmények között, elszigetelt illetve 
hátrányos helyzetű térségekben élők számára szolgálatunk ezen a programon keresztül is 
segíteni tudjon. 
 
 
A közfoglalkoztatatási program lezárult lévő 5. ütemének főbb adatai: 

A program időtartama: 2016. év március 10-től, 2017. év február 28-ig 

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók teljes létszáma: 2314 fő 

 

A közfoglalkoztatatási program lezárult lévő 6. ütemének főbb adatai: 

A program időtartama: 2017. év március 1-től, 2018. év február 28-ig 

A közfoglalkoztatással érintett munkavállalók teljes létszáma: 2538 fő 
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A foglalkoztatási kötelezettség időtartama 

Átlagos havi statisztikai állományi 
létszám 

(KSH útmutató a munkaügy-statisztikai 
adatszolgáltatáshoz, 2009. január 1-

jétől érvényes kiadványa alapján) 

2017 év január hó 1768 

2017 év február hó 1752 

2017 év március hó 1754 

2017 év április hó 1908 

2017 év május hó 1955 

2017 év június hó 1970 

2017 év július hó 2015 

2017 év augusztus hó 2011 

2017 év szeptember hó 2001 

2017 év október hó 1993 

2017 év november hó 1977 

2017 év december hó 1949 

 
 

 

Együtt a lakhatásért – Mentorprogram 

 

 

A 2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem 

tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról és a 128/2012. (VI. 26.) Korm. 

rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 

jogszabályok szociális szolgáltatási tartalmú kiegészítésével, a szakmai partnerként felkért 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Magyar Református Szeretetszolgálat 

Alapítvány által létrehozott konzorcium a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban 

meghatározott bérlőinek nyújtott adós mentorálási szolgáltatást indított el. 

Az Együtt a lakhatásért mentorprogram főbb adatai: 
 
A program időtartama: 2014 év június 1-től, 2020 év december 31-ig 

A mentorszolgáltatással érintett családok száma 2017 évben (átlagosan havonta): 363 

http://www.netzrt.hu/wp-content/uploads/2015/01/2011.-%C3%A9vi-CLXX-torveny_2015_01_01.pdf
http://www.netzrt.hu/wp-content/uploads/2015/01/2012_128_Kormrendelet_2015_01_01.pdf
http://www.netzrt.hu/wp-content/uploads/2015/01/2012_128_Kormrendelet_2015_01_01.pdf
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A programban jelenleg 11 fő megfelelő képesítéssel és szakértelemmel rendelkező 

szakember vesz részt. (1 fő szociálpolitikus, 2 fő pedagógus, 2 fő szociálpedagógus, 6 fő 

szociális munkás), valamint közfoglalkoztatás keretében 6 fő segítette az adminisztrációt. 

A program célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő, eladósodott és a lakhatás 

biztonságának elvesztésével fenyegetett adósságokkal rendelkező családok 

fizetőképességének helyreállítása, a lakhatás biztonságának megőrzése. 

A mentorprogram keretében a Szeretetszolgálat mentorainak tanácsadói tevékenységnek 

része a facilitátori munka, így a kontaktusteremtés elősegítése a hivatalokkal, 

szolgáltatókkal, hitelezőkkel, elsősorban a szociokulturális hátrányok miatt az 

önmenedzselésre és önérdek-érvényesítésre képtelen kliens ügyében történő eljárás az 

együttműködési megállapodás alapján.  

 

A program keretében végzett tanácsadói tevékenység része a szociális igazgatási eljárásban 

való közreműködés, ennek keretében támogatások iránti kérelmek előkészítése, 

hátralékkezelési terv készítése, egyéb erőforrások és szociális támogatások igényelhetőségi 

lehetőségeinek feltárása. 

A mentorprogram életvezetési támogatást is biztosít, ami elsősorban háztartás-gazdálkodási, 

tervezési ismeretek nyújtására, racionális fogyasztói magatartásminták közvetítésére irányul. 

A különböző élethelyzetekben lévő családok ügye eltérő szociális technikák kimunkálását és 

alkalmazását teszi szükségessé. A lakhatással összefüggő adósságteher megszüntetése 

kizárólag az hátralékkezelési program igénybevételével vezethet eredményre.  

Vannak olyan élethelyetek is, amikor elkerülhetetlen a családi otthon elhagyása, ilyenkor 

fontos szerepe lehet a Szeretetszolgálat Mentőöv elnevezésű programjának. Ennek 

keretében azok a családok, ahol például egy másik településen biztosított a munka 
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Mentorálással érintett családok száma 2017-ben 
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lehetősége, beteg gyermek vagy családtag esetén elérhető a rendszeres orvosi kezelés, azaz 

olyan körülmények állnak fent melyek a család kiadásait csökkentik és bevételeiket növelik 

felmerül a család mobilitását elősegítő támogatás biztosításának szükségessége. A Mentőöv 

program keretében előzetes együttműködés alapján olyan családok részére tudunk segíteni, 

ahol a lakóhelyváltás nehézségei, költségei akadályát képezik egy biztosabb, stabilabb családi 

élet kialakításának. 

 

Nyilas Misi Ösztöndíjprogram 

 
Magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása a program célja. 

 
A Nyilas Misi ösztöndíj program főbb adatai: 
 
A program időtartama: 2015 év szeptember 1-től folyamatos 

A programmal közvetlenül érintett diákok száma 2017-ban: 50  

A Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíjára idén is többszörös volt a 

túljelentkezés. A 2017/2018-as tanévben 50 tehetséges, ám rászoruló diákot támogatunk 

belföldön és határon túl. 

 

A pályázatra olyan magyar és határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő 5-12. 

évfolyamos diákok jelentkezhettek, akik valamely művészeti ágban, sportban vagy 

természettudományban, bölcsésztudományban kiemelkedően tehetségesek, szociálisan 

hátrányos helyzetűek.  

A pályázati időszakban 2017.09.11- 2017.10.31 nagyságrendileg 250 diák jelentkezett, 

közülük választotta ki a szakmai bíráló bizottság az 50 ösztöndíjast. Az idei évben is nagy 

nehézséget okozott a tehetséges diákok közül kiválasztani 50 diákot.  

Idén a program fővédnöke Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó és a Honvéd 

sportegyesület ügyvezető igazgatója volt. Aki azon túl, hogy a diákok kiválasztásban részt 

vett, népszerűsítette a programot a róla készült videójával. 

Továbbá 7 fő önkéntes szakmai bíráló bizottsági tag vett részt az ösztöndíjasok 

kiválasztásában 
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Egyedülálló program ma Magyarországon, hogy egy ösztöndíj program a hátrányos helyzetű 

gyermekek körében keresi a tehetséget. Ott ahol a szociális háló a szülői segítség nem 

minden esetben van meg vagy a szülőknek nincs lehetőségük minden jó szándék mellett sem 

a gyermekeiket támogatni.  
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tehetsgégterületek szerint 2017/2018 tanév 
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Bódvalenke – Biztos Kezdet Gyerekház 

 

A Bódvalenkei Biztos Kezdet Gyerekház program főbb adatai: 
 
A program időtartama: 2015 év szeptember 1-től folyamatos 

A gyermekház tevékenységével érintett gyermekek létszáma (átlagosan havonta): 12 fő 
 

A Biztos Kezdet Gyerekház üzemeltetését 2015. szeptember 1-től vette át a Szeretetszolgálat 

a hazai finanszírozás keretében, ezt megelőzően 2014. júniustól az Edelényi kistérség 

biztosította uniós finanszírozás keretében a szolgáltatást és a Szeretetszolgálat biztosította 

hozzá az infrastruktúrát (ingatlan). A gyerekház dolgozói létszáma 3 fő: 1 fő gyerekház 

vezető, 1 fő szakmai munkatárs, 1 fő munkatárs.  

Bódvalenke település az Észak-magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 

az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyikében, az Edelényi Kistérségben található. 

2014. januári adatok szerint a település lakóinak száma 231 fő.  

A munkanélküliség okozta egzisztenciális, mentális és egészségügyi problémák növekvő 

mértékben jelennek meg a kisgyermekes családok körében. A szolgáltatásokhoz nem jutnak 

el, az alapellátás területén hiányosságok vannak. A családok szűkös anyagi lehetőségeik 

miatt nem tudnak más távolabbi településre elutazni, hogy művelődjenek, új ismereteket 

szerezhessenek. Nincs módjuk családi programokat megvalósítani. Ezért is fontos, hogy a 

gyerekház olyan lehetőségeket kínáljon a gyerekes családok számára, melyek ezt pótolni 

tudják.  

A Biztos Kezdet Gyerekház, az a hely ahol a szolgáltatások a helyi szükséglethez 

alkalmazkodnak. A szülők társadalmi helyzetére jellemző az alacsony iskolázottság, a 

munkanélküliség, az egészségügyi és szociális problémák, az előítéletek. A gyermekek és a 

családok a hiányos nem megfelelő információáramlás miatt ritkán jutnak hozzá azokhoz a 

fontos adatokhoz, amelyek a társadalmi helyzetükön, életminőségükön, minőségileg 

javíthatna.  

A leggyakoribb fejlődési elmaradásokat, mint pl. a mozgás és nyelv-beszédfejlődés leginkább 

csak az iskolában, vagy közvetlen az iskola előtti évben van mód korrigálni, ami már a 

legtöbb esetben nem nagyon eredményes.  

A gyerekházban történő munka eredményeként az óvodában is kevesebb beavatkozásra lesz 

majd szükség, illetve a ház szakembert és térbeli lehetőséget is biztosít a gyermekek és 

szüleik számára. A 0-3 éves korosztály fejlesztése, felzárkóztatása jelenleg a településen 

szervezett formában még nem valósul meg. Mivel nincs bölcsőde és az óvodába is csak a 

kötelező életkortól járnak a gyerekek, pontosan abban az időszakban maradnak szakmai 



9 

 

segítség nélkül, amikor még fejleszthetőek, hajlíthatóak lehetnének, amikor a 

legfogékonyabbak a környező világ ingereire. Mivel szüleik is ebben a nagyon hátrányos 

környezetben nevelkedtek és ők is nagyon sok információban, tudásban, képességben 

szenvednek hiányt, nekik is szükségük van arra, hogy a gyermekeikkel együtt történő 

fejlesztésben részt vegyenek.  

 

Mesekönyv - Országos érzékenyítő rajzpályázat 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat országos rajzpályázatot hirdetett meg 2016-ban alsó 

tagozatos diákoknak. A pályázatra április és október között pályázhattak kisdiákok több, mint 

1500 pályázat érkezett az ország különböző pontjairól. Ezen időszak alatt jelent meg négy 

szemléletformáló mese egy sorozat részeként. A pályázó kisiskolások egy vagy több mese 

illusztrálásával is nevezhettek. 

A Magyar Református Szeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy mindennapos 

segítségnyújtásai mellett figyelmet fordítson a társadalmi előítéletek lebontására, felhívja a 

figyelmet olyan nehéz élethelyetekre, melyekben összefogással, közösen segíthetünk. A 

szemléletformálást érdemes már gyermekkorban elkezdeni, ezért hívta életre rajzpályázatát 

a Szeretetszolgálat. A példamutató történeteken keresztül a gyermekek megismerhetik az 

összefogás erejét, a segítségnyújtás örömét, reményeink szerint nyitottabbá és 

elkötelezettebbekké válnak a jótékonyság iránt és hisszük, hogy a történetek jó kiindulási 

pontot jelentenek a témák otthoni, családi körben folytatódó megbeszéléséhez. A 

segítségnyújtás alapja, hogy észrevegyük a szükséget, a szenvedőt és azt, hogy mi hogyan 

tudunk segíteni – a mesék ebben is támpontot adhatnak. 

A 2016-os rajzpályázat eredményeképpen széleskörű összefogással (gyerekek, írók, 

grafikusok, szülők, pedagógusok, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálat 

munkatársai részvételével) elkészült a mesék rajzpályázatra beérkezett alkotásokkal 

illusztrált mesekönyve. A könyv 2000 példányban kerül nyomtatásba és 2018 tavaszán kerül 

bemutatásra. 
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Rehabilitációs foglalkoztatás 

 

Szeretetszolgálatunk 2017-ben új szolgálati ág fejlesztéséhez kezdett a foglalkoztatás 

területén a közfoglalkoztatás mellett. Célunk, hogy olyan megváltozott munkaképességű 

munkavállalók részére is lehetőséget biztosítsunk készségeik, képességeik szinten tartására 

illetve fejlesztésére, akik nem tudnak a közfoglalkoztatási programunkba bekapcsolódni és 

egészségi állapotuk szükségessé teszi munkaerőpiaci integrációs szolgáltatások biztosítását 

is. 

Szolgálatunk ennek érdekben lépéseket tett az akkreditált foglalkoztatás irányába, melynek 

alapkövetelményeihez szükséges szervezeti szintű változtatásokra volt szükség. Az elkészült 

dokumentáció alapján szervezetünk akkreditált foglalkoztató lett és emellett védett 

foglalkoztató is, mivel a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatotti létszáma a 

Szeretetszolgálatnál elérte teljes foglalkoztatotti létszám 30%-át. 

A Szeretetszolgálat kezdetben három helyszínen foglalkoztat megváltozott munkaképességű 

személyeket (Budapest, Harsány és Sarkad). Munkavállalói létszáma 26 fő. 
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Adománykoordináció 

 
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány általános segélyezési tevékenysége 

érdekében gyűjt tartós élelmiszert, ruhaneműt, tisztálkodó- és tisztítószereket, kisbabák 

részére pelenkát, tápszert, bébiételt és egyéb felszereléseket (pl. kiságy, babakocsi), 

gyermekek részére játékokat, iskolai felszereléseket, valamint háztartási gépeket (mosógép, 

hűtőszekrény, stb.), adott esetben bútorokat. Speciális alkalmak, amikor nagyobb céges vagy 

egyéb közösségi felajánlások érkeznek például üdítőital, burgonya, liszt, bébiétel vagy 

például konzervek formájában.  

A segítséget kérőkkel, személyesen irodáinkban, e-mailen, telefonon illetve családokkal a 

helyi szociális partnereken, (pl. családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatokon), 

gyülekezeteken, a már velünk kapcsolatban álló családokon, szomszédokon keresztül 

kerülünk kapcsolatba. 

2017 évben összesen 1981 egyéni vagy csoportos támogatási kérelem érkezett elbírálásra. 

Ennek megoszlása a négy irodánk között:  144 Vásárosnamény, 539 Ózd, 472 Budapest és 

826 Debrecen. A csoportos kérések mögött lévő támogatotti létszám vegyes, vannak esetek, 

amikor ez mindössze néhány főt jelent, ám van olyan kérelem, ami mögött a 

kedvezményezettek száma több száz fő. 

A kérelmek elfogadási aránya 56%-os, az elutasítások legnagyobb hányada a hiányos kérelem 

(20,3%) vagy a feltételeknek való nem megfelelés (18%).   

Hat fő típusú tárgyi adományt különböztethetünk meg: (tartós) élelmiszerek, ruhanemű, 

bútorok, műszaki cikkek, gyermekholmik (tanszerek, játékok és gyermekfelszerelés) valamint 

az egészségüggyel kapcsolatos adományok. Ezek között legnagyobb súlyt a ruhaneműk és az 

élelmiszerek teszik ki. 

 

A Szeretetszolgálat az év során 4 alkalommal hirdetett országos tartós élelmiszer gyűjtési 
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akciót (Húsvét, Pünkösd, iskolakezdés és Ádvent), melyek alkalmával mindent egybevetve 

közel 150 tonna tartós élelmiszer adományt sikerült összegyűjteni.  

Az adományozás során négy kiemelt programot indít útjára a Szeretetszolgálat  

- Szeretetdoboz (tartós élelmiszer gyűjtés, összesen kb. 150 tonna tartós 

élelmiszeradomány összegyűjtésével) 

- Nyilas Misi cipős doboz (karácsonyi ajándék, amiből 2017-ben kb 11.000 darabot 

gyűjtött és osztott ki rászorulóknak a Kárpát-medencében.  

- Iskolatáska és tanszer gyűjtési program 

- Tűzifa program – 100 családnak családonként minimum 1 köbméter tűzifa 

adományozása 

A raktárakból kikerült javak értéke 2017-ben kb. 100 millió forint volt, vagyis ekkora 

értékben juttattunk el adományokat közösségi és magánszemély támogatottjainknak. 

 

 

Egyháztáji program 

 

Az Egyháztáji Program 2012 óta a Magyar Református Szeretetszolgálat gondozásában 

működik. 2017-ben a régi programok mellett új programok is megvalósultak, melyekbe új 

termelőket vonhattunk be. Kapcsolati hálót építhettünk más városok gyülekezeteivel, 

melynek „eredményeit” jótékony célra fordíthattuk. 

 

Egyháztáji vásárok  

2013. augusztus 24-én került megrendezésre az első Egyháztáji Vásár. Azóta kétheti 

rendszerességgel voltak megrendezve a vásárok, ahova a régi termelők mellé újak is 

csatlakoztak, szélesítve ezzel a termékkínálatot, a vásárlók nagy örömére. Az évek folyamán 
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a termelők összeszokott csapatként működtek, és nagyon jó kapcsolat alakult ki köztük és a 

vásárlók között.  

2017-ben több rendezvényen is részt vettek egyháztáji termelők. Ilyen volt a Reformáció 

emlékévére megrendezett rendezvény 2017.01.31-én, ahol sajt, lekvár és méz kóstoltatással 

egybekötött árusítás volt, ami nagyon nagy sikert aratott a látogatók körében.  2017. 

júniusában a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat kiemelt helyszíne volt 

Debrecen, melynek alkalmából még színesebb programokkal várták a látogatókat. Egyháztáji 

borászok különleges borait kóstolhatták a látogatók, mely mellé különböző sajtokat 

ízlelhettek meg. A 2017. júliusában megrendezésre kerülő Csillagpont Református Ifjúsági 

Találkozón is részt vett több termelő. 

BORUM – Kárpát-medencei Református Szőlészek és Borászok Fóruma 

A BORUM rendezvénysorozat 2014-ben indult. Abban az évben februárban Sárospatakon, 

novemberben pedig Móron került megrendezésre. 2015-ben Bihardiószegen, 2016-ban 

Császártöltésen és Hajóson, 2017-ben pedig már az ötödik alkalommal, a Felvidéken, a 

Nyitrai borvidék három települése - Léva-Vámosladány-Garamsalló - adott otthont a 

rendezvénynek. A borversenyre 123 bormintát neveztek be, amelyekből a győztes elnyerte a 

„Magyar Református Szeretetszolgálat bora 2017” címet. 2017-ben különös jelentőséget 

kapott a borverseny, hiszen a Magyarországi Református Egyházzal kötött megállapodás 

alapján a győztes borok egy újabb megmérettetés után elnyerték a „MRE bora 2017” címet.  

 

„Magyarok Kenyere Alapítvány” liszt adományozása 

Az alapítványnak köszönhetően a MRSZ már harmadik éve kedvezményezettje a liszt és 

száraztészta adományoknak. 2017. első felében 4,64 tonnányi lisztet tudtunk szétosztani 

országszerte. 2017. második felében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara 3,8 tonna 

lisztet, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara 2 tonna lisztet, a Hajdú-Bihar Megyei 

Agrárkamara 3 tonna lisztet adományozott a Magyar Református Szeretetszolgálat számára. 

Ezeken felül a Királyhágómelléki Református Egyházkerület számára 9,65 tonna lisztet és 588 
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kg száraztésztát, a Kárpátaljai Református Egyháznak pedig 12 tonna lisztet és 1176 kg 

száraztésztát tudott adományozni a MRSZ. 

Így összesen, 2017-ben 35,09 tonna liszt és 1764 kg száraz tészta adományt tudtunk 

rászorulók számára eljuttatni. Az adományok értéke több mint 3 millió forint. 

 

„Bő esztendő” vetőmag-program 

A vetőmag-program 2014-ben indult. Vetőmag egységcsomagokat kapnak a rászoruló 

családok, melyben 15 féle zöldségmag van, ami egy nagyobb család egész évi zöldség 

szükségletét fedezi. 2017-ben több mint 200 egységcsomagot osztottunk ki, mellyel több 

mint 1000 ember számára adtunk lehetőséget zöldségtermesztésre. 

I. Jótékonysági Főzőverseny 

2017. májusában került megrendezésre a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Barabás 

Étterem együttműködésével az I. Református Jótékonysági Főzőverseny Debrecenben. A 

Főzőverseny a 15. Debreceni Pulykanapok programsorozat egyik programja volt. A program 

alapvető célja itt is a segítségnyújtás volt. 

A versenyre különböző gyülekezetek 4 fős csapatai jelentkeztek, akiknek a helyszínen kellett 

elkészíteniük valamilyen pulykahúsból készült ételt. A rendezvény látogatói kóstolójegy 

megvásárlása ellenében, bármelyik csapat ételét megkóstolhatták. Az ebből befolyt 

összeggel az MRSZ a rászorulókat támogatta. A kész ételeket a 4 fős zsűri értékelte, és az 

első három helyezettet értékes ajándékokkal jutalmazták. 

A nagyon jó hangulatú programban résztvevő csapatok és látogatók nagyra értékelték az új 

lehetőséget, melyben finom ételek megvásárlásával egy nemes célhoz járulhattak hozzá. 

Gyümölcsfát a papkertbe 

2017. májusában Tápiószelén megrendezésre került „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a 

Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való 

együttműködésről” szóló megállapodással kapcsolatos kerekasztal beszélgetés. Minden 
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évben megjelentetjük a gyümölcsfa csemeték igénylésének felhívását, melyre számos 

gyülekezet jelentkezik.  

Ezen felül egy debreceni kertésztechnikus 1600 db ribizli tövet ajánlott fel, melyeket 

református gyülekezeteknek, magánszemélyeknek, intézményeknek osztották szét. 

 

 

 

Önkéntesség 

 

 

50 órás iskolai közösségi szolgálat és KÖSZ pályázat  

 

Az 50 órás közösségi szolgálat – mely 2016-tól az érettségi előfeltétele a középiskolások 

számára – lebonyolításában a kezdetektől részt veszünk. Segítünk a szolgálati helyeket 

kereső középiskoláknak a keresésben, és saját programjainkat is úgy tervezzük, hogy a 

diákok is be tudjanak kapcsolódni azokba. Többek között élelmiszer- és adománygyűjtések 

alkalmával, nyári táborokban, rendezvényeken, adminisztrációban, fordítási feladatokban 

segítik munkánkat. Közel húsz együttműködési megállapodásunk van különböző 

középiskolákkal. 

A KÖSZ pályázat keretei között is évek óta szervezzük diákoknak a közösségi szolgálatot, 

2017-ben Debrecenben és Ózdon, 5-5 diák részvételével valósult meg a program. Mindkét 

helyszínen az adományozás egyes folyamataiban és a gyerekfoglalkoztatásban segítettek. 

 

Gyülekezeti akadálymentesítés program 

 

A 2013-ban megkezdett lelki és szellemi akadálymentesítést célzó programot 2017-ben a 18 

bekapcsolódóból az utolsó négy résztvevő gyülekezet is befejezte: Enyingi-, Látrányi-, Móri- 

és Ságvári Református Egyházközségek. Érzékenyítő programok szervezése, szakértő 

mentorok közreműködése segítette az akadálymentesítést, nyitottá válást, a fogyatékos 

emberek befogadását. 
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Erasmus diákok és további két fő gyakornok fogadása 

 

Szeretetszolgálatunk helyet biztosít ösztöndíjasok, gyakornokok számára is, hogy munkánk 

megismerése révén növelhessék tudásukat és gyakorlatot szerezhessenek az 

adománykoordináció és szociális fejlesztés területén. Kolozsvárról 5 fiatal volt nálunk 2017 

nyarán a budapesti, ill. debreceni irodákban segíteni. Nagyon sokat hozzátettek a 

Szeretetszolgálat mindennapjaihoz, többek között segítettek a nyári táborokban, Debreceni 

Virágkarneváli MRSZ programokon, menekülttáborokban, raktárakban, adminisztrációban 

stb. 

 

Egészséges és Aktív Időskor 

 

Az „Egészséges és Aktív Időskor” című, HU11-0002-A1-2013 azonosító számú projekt 

keretében Debrecen Megyei Jogú Város partnere volt az MRSZ. A program keretében idős 

embereket látogattak és segítettek önkéntesek Debrecenben. Az MRSZ 2016-ban között a 

megbízási szerződésben foglaltak szerint önkéntesek toborzott, a kiválasztási, felkészítési 

folyamatokat koordinálta, adatbázist hozott létre. Az MRSZ delegáltja 2017. április 30-ig vett 

részt aktívan a program szervezésében, koordinálásában (önkéntesek koordinálása, 

adminisztráció, újabb önkéntesek, ellátottak bevonása, felkészítés, szakmai anyagok 

készítése stb.), mely után minden dokumentumot átadott a Városi Szociális Szolgálat részére, 

akik a programot tovább folytatják a fenntartási időszakban. 

 

EFOP 1.3.8-17 

 

„Önkéntesség és fejlődés a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványnál” címen 81 

millió forint támogatást nyert 2017-ben az MRSZ a program megvalósítására. Megvalósítási 

helyszínek: Debrecen, Ózd, Vásárosnamény. Projekt időtartama: 2017. november 1. – 2019. 

október 31. 

A tervek szerint a két év során összesen 56 önkéntes fogadunk fél évre a három helyszínen, 

akik az MRSZ napi tevékenységeibe és együttműködő partnerintézmények mindennapjaiba 
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kapcsolódnak majd be. A pályázati pénzből álljuk jogosítványuk megszerzését, nyelvi kurzus 

elvégzését és további képzéseket kínálunk számukra. 

 

MRSZ önkéntesek 

 

Az MRSZ megalakulása óta önkéntesek segítségével működik, folyamatosan vannak olyan 

akcióink, kampányaink, rendezvényeink, melyeknél segítségüket kérjük. Mind a budapesti, 

mind vidéki irodáinknak van egy növekvő számú állandó önkéntes köre, akikre mindig 

számíthatunk. A munka mellett hangsúlyt fektetünk arra is, hogy egymást megismerhessék, 

kialakulhasson az önkéntesek közössége.  

 

Szeretethíd 

 

Az MRSZ önkéntes szolgálatának kiemelt alkalma a tavaszi Szeretethíd rendezvény. A 

kilencedik Szeretethíd több mint 17 000 önkéntessel május 19-20 között az egész Kárpát-

medence területén hirdette, hogy merjünk önzetlenül segíteni és szeretetből hidat építeni 

környezetünk felé. 2017-ben többen már a meghirdetett hétvége előtt munkához láttak. A 

Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokra jelentkezők harmada határon 

túli területről regisztrált. Magyarországon a regisztrálók közel 200 helyszínen végeztek 

önkéntes munkát. A résztvevők életkora nagyon változatos volt, hiszen akadt olyan néhány 

éves  kisgyerek, aki már másodjára vesz részt a Szeretethídon. Ugyanakkor az idősebb 

korosztály is lelkesen vállalt szerepet a megmozdulás során.  

A Szeretethíd egyik különleges célja és feladata, hogy bebizonyítsa, mindenki tud és tehet 

azért, hogy környezete szebb legyen, hogy mosolyt csaljon mások arcára. Több helyszínen is 

dolgoztak együtt gyerekek, idősek, és fogyatékkal élők, akik segítettek játszótér felújításban, 

kertrendezésben. Számos helyszínen a sport és a zene közösséget formáló erejét is 

kihasználták. A Szeretethíd akciót több csoport összekapcsolta a Reformáció 500 éves 

évfordulójával és olyan feladatot vállalt, amellyel az összefogást és egységet még jobban 

megerősítették. A Szeretethíd idén is bebizonyította, hogy sokan tartják fontosnak az 

önkéntességet, az önzetlen segítséget. Valódi hidak épültek szeretetből, óvodákat, iskolákat 
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újítottak fel, virágokat ültettek, gyerekeket, időseket, betegeket látogattak meg, tereket 

tisztítottak meg.  

 
 

Önkéntes Diakóniai Év Programiroda 

 
 

A Programiroda szolgálatának célja hosszútávú önkéntes szolgálat lehetőségét felmutatni 

fiatal felnőtteknek (18-30), akik Istennek és felebarátaiknak szeretnének szolgálni. Hisszük, 

hogy az önkéntes szolgátban fiatalok egy olyan lelki utazásban vesznek részt, melyben saját 

magukról, a világról és Istenről tanulhatnak, és amely lelki utazásban Isten életeket formál. 

Isten kegyelméből az Önkéntes Diakóniai Év Programiroda ebben a lelki utazásban segít, 

azért hogy egyének, kultúrák, társadalmak egy igazságosabb és szerethetőbb világban 

éljenek.  

Pályázati támogatások 

A pályázatokat az Erasmus+, EVS program keretében nyújtottuk be és nyertük meg, 

illetve egy kisebb összeget az EMMI, Alkoss Te is közösséget elnevezésű projektben. 

AZ EDYN hálózat keretében illetve rövidtávú önkéntes szolgálatra összesen 76 önkéntest 

küldtünk és fogadtunk. 

 
 

MRSZ Kárpátalja Koordinációs Iroda 

 

2017 legjelentősebb eredménye az volt, hogy az MRSZ Kuratóriuma létrehozta a Kárpátalja 

Koordinációs Irodát, mely az MRSZ operatív vezetőségével egyeztetve és a Kárpátaljai 

Református Egyházkerület vezetősége által átláthatóan elkezdhette a munkáját.  

Elérhetőségekkel, címekkel együtt elkészült a Kárpátaljai Református Egyházkerület teljes 

diakóniai, oktatási és missziói térképe, mely nagyban segíti az MRSZ munkáját, eligazodását, 

tájékozódást a missziói munkaterületek között. Elindult a pénzügyi adományok gyűjtése: az 

év végére 6,2 millió forint pénzügyi adomány gyűlt össze.  
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Az MRSZ 2017 folyamán 3 helyszínen összesen 150 kárpátaljai mélyszegénységben élő 

gyermekek részére szervezett nyári tábort Kárpátalján (Aklihegyen, Balazséron és Ráton).  

 


