Beszámoló a 1358-as adományvonalra érkező felajánlások
felhasználásáról
(2020. április-december)
A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358-as adományvonala a 2020. március 21. és
június 17. közötti időszakban nem üzemelt. A koronavírus miatt veszélyhelyzetet hirdetett a
kormány. A kormányrendelet alapján, annak hatálybalépésétől kezdve a 1357 Nemzeti
Összefogás Vonala aktiválódott, valamint ezzel párhuzamosan a NHKT-ban résztvevő

karitatív szervezetek, így a Magyar Református Szeretetszolgálat – adományvonala is
felfüggesztésre került.

Mosolyt minden hátizsákba! program (2020. június 18. – július 14.)
„Mosolyt minden hátizsákba!” – elnevezéssel hirdetett adománygyűjtést a Magyar Református
Szeretetszolgálat, hogy minél több gyermek számára legyen biztosított a nyári kikapcsolódás. A cél
másfél millió forintot összegyűjtése volt, mely 350 rászoruló gyermek táboroztatását tette lehetővé.
A tervek szerint 11 napközis és 2 ottalvós tábort szervezett a Szeretetszolgálat idehaza. 2020-ban
a kárpátaljai táborok elmaradnak, mivel a járványhelyzet nem tette lehetővé azok megszervezését.
A hazai táborokat is szigorú óvintézkedések és a higiénés előírások fokozott betartásával szervezték
meg. Inkább több kisebb létszámú tábort szervezett a Szeretetszolgálat, és a napközis táborokra
fektette a hangsúlyt. Adományok a 1358-as adományvonalon, az adomany.jobbadni.hu oldalon és
a szervezet bankszámlaszámára érkeztek.
A 1358-as adományvonalon keresztül június 18. és július 14. között vártuk az adományokat.
Hogyan használtuk fel?
•

88.000 Ft - a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege

•

4180 Ft - a telefonszolgáltatók részére átadott díj

•

15 főt részesítettünk adományban

Radírozzuk ki a különbségeket! – iskolakezdést támogató program (2020. július 15. augusztus 31.)
„Radírozzuk ki a különbségeket” című kampányunkkal idén is a diákok iskolakezdését támogattuk.
Közel 8 millió forint értékben nyújthattunk segítséget: több mint 500 kisdiák kapott komplett
tanszercsomagot, 270-en iskolatáskát, és több tízezer füzet is gazdára talált. Ősszel asztali

számítógépekkel folytattuk a diákok támogatását. A 1358-as adományvonalon keresztül közel 70
ezer forint adomány érkezett be.
Hogyan használtuk fel?
•

67 500 Ft - a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege

•

3025 Ft - a telefonszolgáltatók részére átadott díj

•

13 főt részesítettünk adományban

További

információ:

https://jobbadni.hu/hirek/kozel-nyolcmillio-forint-ertekben-segiti-a-

tanevkezdest-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat/

Nyilas Misi Ösztöndíjprogram (2020. szeptember)
A tehetség kincs! – ez a Magyar Református Szeretetszolgálat ösztöndíjprogramjának jelmondata.
A tehetség kibontakoztatásához azonban nem elég a kitartó, szorgalmas munka, 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. 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. Az anyagi támogatáson túl mentorok is segítik a résztvevő diákokat
tehetségük kibontakoztatásában a Nyilas Misi Újratöltve-program keretében belül, és többek között
a tudatos pénzügyi gazdálkodás és a karrierépítés mikéntjeit is megtanítják az ösztöndíjasoknak.
2020-ban 40 100 Ft érkezett be a programra a 1358-as adományvonalon keresztül.
Hogyan használtuk fel?
•

40 100 Ft - a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege

•

1683 Ft - a telefonszolgáltatók részére átadott díj

•

1 főt részesítettünk adományban

Több mint 500 (2020. október)
Októberben bepótolhattuk a Szeretethíd – Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokat. A
járvány második hullámának idején is közel 4000 önkéntes csatlakozott, hogy együtt tegyünk
valamint embertársainkért és környezetünkért. Az elmúlt évben bevezetett, a reformáció hónapjában

meghirdetett „Több mint 500” címet viselő adománygyűjtés idei díjazottjai azok a közösségek lettek,
akik a Szeretethíd program által végeztek diakóniai szolgálatot. „Több mint 500” adománygyűjtésünk
kedvezményezettjeiről idén Facebook-oldalunk követői dönthettek. A szavazás alapján a Kispaládi
és Óbecsei Református Gyülekezetet, valamint a Nagyhalászi Református Óvodát támogattuk 100100 ezer forinttal. A gyűjtésre a 1358-as adományvonalon keresztül valamivel több mint 100 ezer
forint érkezett be.
Hogyan használtuk fel?
•

103 500 Ft- a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege

•

3885 Ft - a telefonszolgáltatók részére átadott díj

•

300 főt részesítettünk adományban (egy gyülekezet)

Adventi összefogás (2020. november-december)
Novemberben és decemberben két gyűjtőakciót hirdettünk meg: 2020-ban Szeretetdobozokkal a
családokat és időseket támogattuk, a Kívánságlista programmal pedig a gyermekek vágyait
teljesítettük. Közel egy hónap alatt mintegy 1800 adományozó teljesítette 2020 rászoruló gyermek
karácsonyi álmát a Magyar Református Szeretetszolgálat Kívánságlista programjában. Volt, aki
egymaga 40 gyermek vágyát valósította meg, a legtávolabbi ajándék pedig egyenesen Ausztráliából
érkezett. Az adományokat még karácsony előtt eljuttatta a Szeretetszolgálat a gyermekek szüleinek.
Tartósélelmiszer gyűjtésünk is nagy sikerrel futott: 4.095 db Szeretetdoboznyi adományt gyűjtöttünk
össze,

amely

5900

rászoruló

számára

jelentett

segítséget.

Pénzadományokat

az

adomany.jobbadni.hu oldalon, bankszámlaszámunkon és a 1358-as adományvonalon keresztül
gyűjtöttünk.
Hogyan használtuk fel?
a beérkezett
hívásokból és
a
főt
üzenetekből telefonszolg részesítet
Időszak
származó
áltatók
tünk
adomány
részére
adomány
teljes
átadott díj
ban
összege
2020. november
329 500 Ft
8 875 Ft
64 fő
2020. december
293 000 Ft
6 863 Ft
57 fő

