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A Magyar Református Szeretetszolgálat éves
beszámolója a 1358-as adományvonalon
befolyt összegek felhasználásáról

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2019-ben nyolc adománygyűjtő kampányt hirdetett
meg 1358-as adományvonalán. Ezekből összesen 2.952.743 Ft folyt be (a telefonszolgáltatók részére átadott díj levonása után). Összességében elmondható, hogy Alapítványunk az
egyes programokhoz egyéb gyűjtési csatornákat is aktivizált (bankszámlaszám, online adománygyűjtés, saját források átcsoportosítása), hogy minél több rászoruló számára nyújthassunk hathatós segítséget.
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Tűzifa program

-nem hagyhat minket hidegen!
A Magyar Református Szeretetszolgálat a folyamatos segítségnyújtó programjai mellett az évszakokhoz kötődő igényekhez, szükségletekhez is alkalmazkodik. Ennek jegyében évente tűzifa programot
hirdet, mellyel mélyszegénységben élő családokat, egyedül élő időseket támogat. A támogatottak
köre a Szeretetszolgálat mindennapi szolgálata során segített rászorulókból, valamint a szervezethez
érkező kérések alapján leginkább rászorulókból tevődik össze.
2019-ben január 1. és február 29. között hirdettük meg gyűjtésünket a Tűzifa Programunk támogatása
céljából. Adománygyűjtő felhívásunkra összesen 4.000.000 forint folyt be bankszámlaszámunkon és
a 1358-as adományvonalon keresztül, melyből 100 rászoruló számára adhattunk át tűzifacsomagot.
Ebből a 1358-as adományvonalon keresztül 202.432 forint érkezett be, melynek segítségével hat fő
rászoruló számára tudtunk egy kaloda tűzifát átadni.
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Szíria- vasárnapi iskolák
Szíriában 2011-ben polgárháború robbant ki, ami később nemzetközi konfliktusba torkollott. Az ENSZ
becslései szerint 400 ezren estek már a háború áldozatául. 12,1 millió embernek kellett lakóhelyét
elhagynia. Közülük 5,6 millióan az országhatáron kívülre menekültek, mások az országon belül menekültek más térségbe. A keresztyének évszázadok óta kisebbségben élnek Szíriában, a harcok kezdete
óta erejükön felüli, egyházaikon messze túlmutató jelentőségű szolgálatot látnak el: lelkigondozást
végeznek, humanitárius segítséget nyújtanak, orvosi ellátást végeznek, oktatási tevékenységet folytatnak és biztonságos tereket teremtenek keresztyének és muszlimok számára.
A 2011 óta tartó háború következtében a szír gyermekek és fiatalok állandó feszültségben és nyomás
alatt élnek, folyamatosan erőszakkal kénytelenek szembenézni. Ezért különösen is fontos a szerepük az olyan biztonságos helyeknek, ahol ezek a fiatalok egymással együtt lehetnek. Ilyen helyek két
partneregyházunk, a Szíriai és Libanoni Református Nemzeti Zsinata és a Közel-keleti Örmény Református Egyházak Uniója gyülekezeteiben megvalósuló Vasárnapi Iskolák.
A Vasárnapi Iskolák helyzete 2019-ben:
A Vasárnapi Iskola 12 (hét arab és öt örmény) gyülekezetben mintegy 1700 fiatal részvételével zajló
program 2019-ben, amelynek célja a háború megrázkódtatását immár 8 éve elszenvedő, időszakosan
az iskolából is kimaradó fiatalok lelki, szellemi és testi fejlődésének, épségének támogatása, a családok helyben maradásának elősegítése, a gyülekezeti helyiségek által nyújtott „biztonságos térben”.
A közösségi alkalmakat 130, többségében önkétes fiatal vezeti, akiket felkészült szakemberek támogatnak és képeznek tovább – ami ugyancsak része a programnak.
A gyülekezeti alkalmak során a háborúban traumatizált gyerekek és fiatalok bibliai történetek feldolgozásával, közös játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, személyre szabott pszichológiai támogatással és humanitárius segítséggel élhetik meg a „normalitást”. A program részét képezi a vasárnapi
iskolában részt vevő fiatalok számára nyári táborok szervezése.
A program sikerét és jelentőségét mutatja, hogy a résztvevő gyerekek száma a kezdeti 500 főről
2016-ban 1200-ra, 2018-ban pedig már 1700 főre nőtt. Az igény olyan nagy, hogy azzal a gyülekezetek alig tudnak lépést tartani és más támogatási forrásaiknak köszönhetően bővíteniük kellett infrastruktúrájukat.
2019-ben mintegy 1700 gyerek és 130 önkéntes vezető részesült a vasárnapi iskola projekt támogatásból, 12 gyülekezetben. A projekt összköltségvetése 203 000 CHF, azaz nagyjából 70 millió forint.
A Magyar Református Szeretetszolgálat márciusi felhívásának köszönhetően 2,1 millió forinttal támogathatta a szíriai Vasárnapi Iskolák projektet, mely 70 gyermek taníttatására volt elegendő. A Szeretetszolgálat a pénzadományokat elkülönített számlaszámán és a 1358-as adományvonalán gyűjtötte.
Az összeg jelentős hányadát a Torontálvásárhelyi Református Egyházközség ajánlotta fel, az üldözött
keresztyének megsegítését célzó gyűjtésüket az Erhangeni Hugenotta Gyülekezet inspirálta. A 1358as adományvonalon keresztül 137.737 forint folyt be (szolgáltatói levonásokkal csökkentett összeg),
mely öt gyermek taníttatását fedezte.
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Nagydobrony – kazáncsere
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány április-májusban tematikus gyűjtést hirdetett,
melynek kedvezményezettje a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon. A
segítségre nagy szükségük volt: az elavult fűtési rendszer cseréje nélkül megoldhatatlanná vált volna
az otthon melegének biztosítása a téli hónapokban. Az intézményben 2019-ben 72 kislány töltötte
mindennapjait. A Gyermekotthon lelkipásztora, pedagógusai és dolgozói mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a traumatizált gyermekek számára mindent megadhassanak, amire családi környezetükben esélyük sem lett volna. Az egyházi, civil és karitatív támogatásokból ugyan az intézmény
alapellátása biztosított, a fejlesztésekre és beruházásokra azonban nem volt a keretük kárpátaljai
testvéreinknek. Legsürgősebb a fűtésrendszer korszerűsítése volt, hiszen ennek hiányában a télen
már nem tudták volna biztosítani az otthon melegét az itt lakó gyermekek számára. Ebben a helyzetben kívánt segítséget nyújtani a Magyar Református Szeretetszolgálat. a 1358-as adományvonalon
keresztül 332.771 forint gyűlt össze, ezenfelül a bankszámlaszámunkra is érkeztek adományok, melyeket Alapítványunk saját forrásainak átcsoportosításával kiegészített, így végül 1,2 millió forintot
adtunk át az intézménynek.
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Nyári táborok

- mosolyt a hátizsákba!
A nyár első napján indított „Mosolyt a hátizsákba!” címmel adománygyűjtést a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány. A célkitűzés az volt, hogy 150 olyan kárpátaljai gyermek
egyhetes nyári táboroztatását tudja támogatni a szervezet, akik
számára nincs más lehetőség a felüdülésre. Hálás szívvel mondhatjuk: sikerült. Bárhol és bármilyen körülmények között éljünk,
a nyárról szinte mindenkinek a pihenés, a kirándulás, a kikapcsolódás jut először az eszébe. Nagyszerű lehetőséget biztosítanak
erre a különböző nyári táborok, akár az egyház, az állam vagy
iskolák szervezik őket, hiszen különféle szórakoztató és tehetségfejlesztő programokon próbálhatják ki magukat a kisdiákok,
mindezt családbarát, kedvező árakon. Kárpátalján is szerveznek
a gyülekezetek ilyen gyermektáborokat, szülői hozzájárulásként
mindössze ötszáz forintot kérnek a családoktól. Azonban sok
család ezt sem engedheti meg magának – a Magyar Református
Szeretetszolgálat táborai nekik jelentenek segítséget. A június
elsején elindított adománygyűjtés eredményeként sikerült elérni, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerülettel közösen 150
olyan gyermeket lehessen segíteni, akik igen súlyos anyagi- és
szociális terhekkel küszködő családban nőnek fel. A helyi gyülekezetek lelkipásztorai segítettek felkutatni azokat a legszegényebb kisdiákokat, akik számára nem lett volna más lehetőség
arra, hogy nyáron úgy tölthessenek el egy hetet, hogy ne kelljen
a szegénységgel szembesülniük, és egyszerűen csak gyerekek
lehessenek.
A nagylelkű adományozóknak köszönhetően a banki átutalások
által, valamint a 1358-as adományvonal hívásából befolyt ös�szeggel sikerült összegyűjteni a szükséges 1.125.000 forintot,
melyből 150 gyermek nyári szünete válhatott felejthetetlen
élménnyé. Július utolsó hetében Csonkapapiban, augusztus
5-től Ráton, valamint augusztus második felében Aklihegyen
ötven-ötven óvodás és általános iskolás kisdiák pihenhetett
együtt. Fejlesztő- és közösségépítő játékok, strandolás, kirándulás, éneklés és közös áhítat, imádság színesíti a tábori programot.
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Iskolakezdési támogatás
– radírozzuk ki a különbségeket!

A Magyar Református Szeretetszolgálat hosszú évek óta, minden nyáron meghirdeti tanszergyűjtő
akcióját. A „Radírozzuk ki a különbségeket” címet viselő kampány célja, hogy a nehéz helyzetben lévő
családok számára megkönnyítse a szervezet a tanévkezdést, és adományunkkal csökkenteni tudjuk
az iskolakezdéssel járó kiadásokat.
A július 1. és augusztus 31. között zajlott országos gyűjtéshez számos kis-és középvállalkozás, iskola
és gyülekezet is csatlakozott. Nagymértékben segítette kezdeményezésünket a népszerű iskolatáska márka, a Belmil, akik száz darab új táskát ajánlottak fel, mintegy kétmillió forint értékben az Alapítvány számára. Augusztus folyamán országszerte több ponton, Szegedtől Budapesten át egészen
Mátészalkáig több tucat áruházi gyűjtést is tartott a Magyar Református Szeretetszolgálat, amikor
arra buzdítottuk a vásárlókat, hogy egy-egy írószerrel járuljanak hozzá a nélkülözésben élő gyermekek tanévkezdéséhez. Az iskolatáskák és tanszercsomagok augusztus 29. és szeptember 5. között
kerültek kiosztásra országszerte több helyszínen, valamint a kárpátaljai és erdélyi rászoruló családok
és intézmények is részesültek az adományokból.
A „Radírozzuk ki a különbségeket!” iskolakezdési akciónk során 5,5 millió forint értékben 500 rászoruló gyermek számára nyújtottunk segítséget, 30 településen. A 1358-as adomány vonalon 386.893
forintot tudtunk iskolakezdési programunkra fordítani, melyből 70 gyerkőcnek állíthattunk össze
tanévkezdési csomagot.
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Nyilas Misi Ösztöndíj Program
-a tehetség kincs!

Magyar és határon túli, magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók támogatására hoztuk létre Nyilas Misi Ösztöndíj Programunkat. Az anyagi
támogatás mellett mentorok segítik a programban résztvevő diákokat tehetségük kibontakoztatásában.
Az évente meghirdetett 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, de szociálisan hátrányos helyzetűek.
A tehetség kincs! – ez a Magyar Református Szeretetszolgálat ösztöndíjprogramjának jelmondata.
Mindamellett a tehetség kibontakoztatásához nem elég a kitartó, szorgalmas munka, de gyakran külső segítségre, támogatásra is szükség van hozzá. Az iskolai különórák, a megfelelő eszközök beszerzése, a versenyek nevezési díjai ugyanis komoly költséget jelentenek, melyeket nem minden család
engedhet meg magának. Ebben a helyzetben nyújt támogatást a Nyilas Misi Ösztöndíj.
A program indulása óta már 315 diákot segített a Szeretetszolgálat álmai megvalósításában, így a
Nyilas Misi Ösztöndíjprogram keretében eddig 21,5 millió forint került fiatal tehetségekhez. A pályázatokat elbíráló bizottság tagjai között olyan szaktekintélyeket találunk, mint Gergely István olimpiai
bajnok vízilabdázó, Rákász Gergely orgonaművész, Balatoni Kata néptáncpedagógus.
2019-ben bankszámlaszámunkon és 1358-as adományvonalunkon keresztül indítottunk gyűjtést a
program támogatásának érdekében. A 2019/20-as tanévben 23 új fiatal tehetséget tudunk anyagilag
is támogatni céljaik elérésében. 1358-as adományvonalunkon keresztül 92 745 forintot tudtunk becsatornázni a program támogatására, melyből egy tehetséges fiatal támogatása valósult meg.
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Több mint 500
2019 októberében először hirdette meg a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány a „Több
mint ötszáz” címet viselő kampányát. Az összegyűlt adományokkal négy hazai, valamint egy kárpátaljai gyülekezetet támogattunk. Minden gyülekezet negyedmillió forintos támogatásban részesült,
melyet akár közösségi programokra, akár eszközbeszerzésre vagy kisebb munkálatokra fordíthattak. A támogatott öt református egyházközség az Istvándi, Dunapataji, Ózdi, Kállósemjéni, valamint
a Kárpátalján található Kuklyai Református Gyülekezet voltak. A 1358-as adományvonalon keresztül
550.463 forint folyt be, melyből két gyülekezet számára nyújthattunk segítséget, ez közel 400 főt
érintett. A fennmaradó támogatási összeget az MRSZ kiegészítette saját forrásainak átcsoportosításával valamint a bankszámlaszámunkra beérkezett, „Több mint 500” kampányra szánt adományokkal.
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Adventi összefogás
2019-ben három fő program köré szerveztük adventi adománygyűjtő aktivitásainkat, melyek a következők voltak: Szeretetdoboz, Nyilas Misi Pakk és a Szeretetdoboz – Karácsonyi Kívánságlista
programjaink voltak. Örömmel jelentjük, hogy mind három programunk szép eredménnyel zárult
támogatóinknak köszönhetően. A Szeretetdoboz programunkkal 7500 családnak, Nyilas Misi Pakk
Programunkkal 9600 gyerkőcnek, Szeretetdoboz - karácsonyi kívánságlista programunkkal pedig
640 gyermek kívánsága teljesült. A karácsonyi időszakban pénzadományokat bankszámlaszámunkon, az adomany.jobbadni.hu felületen és a 1358-as adományvonalon gyűjtöttünk. Adományvonalunkra november és december között 921.890 forint gyűlt össze, melyből 230 család számára nyújthattunk segítséget az ünnepek előtt.
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Hálásan köszönjük minden adományozónknak,
hogy közösen, közel 1000 fő számára
nyújthattunk segítséget a 1358-as
adományvonalon befolyt összegből.

Technikai információk
A Magyar Református Szeretetszolgálat adományvonalának hívásdíja 2019 második felében 250 forintról 500 forintra emelkedett. Az átállás időpontja szolgáltatóként eltérő módon valósult meg. Volt,
ahol október 1-jétől már megtörtént, de november végével bezárólag megvalósult mindenütt. Adományvonalunk jelenleg az alábbi szolgáltatók hálózatából érhető el: Telekom, Telenor, Vodafone/
UPC, DIGI/INVITEL. A vonal kizárólag belföldről hívható. Tovább információ az adományvonalakról itt
olvasható: https://jobbadni.hu/adomanyozas/1358-adomanyvonal/
Szervezetünk számára rendkívül fontos az átláthatóság, adományaink felhasználásáról további beszámolókat itt találsz: https://jobbadni.hu/atlathatosag/mit-hogyan-es-mire/

