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A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (továbbiakban: MRSZ) célul tűzte ki az 

elesettek, a nélkülözők, a szenvedők, a magányosok, az árvák, az özvegyek, az éhezők, az 

erőtlenek, az üldözöttek, a betegek, a fogyatékkal élők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 

betegek, katasztrófák áldozatainak és hozzátartozóinak segítését és támogatását. 

 

A célok megvalósulása érdekében: 

- Az MRSZ pénzbeli és természetbeni adományokat gyűjtött a rászorulók megsegítésére. Ennek 

érdekében akciókat, kampányokat szervezett a segítségre szoruló emberek, csoportok támogatására, 

és gondoskodott arról, hogy az összegyűlt adományok a rászorulókhoz megérkezzenek. 

- Az MRSZ az adománygyűjtést és a rászorulók segítését és támogatását Magyarországon és 

külföldön egyaránt céljának tekinti. Az MRSZ kiemelt figyelemmel kíséri a határon túli magyarság 

számára végzett szolgálati lehetőségeket. 

Az MRSZ fontosnak tartja, hogy tíz kárpát-medencei református egyházkerület együttműködésével 

egy egymásra figyelő testvéri kapcsolat jöjjön létre, amely segítséget és támogatást nyújt, ha 

bármely tagja szenved vagy nélkülöz. 

- Az MRSZ a rászorulók segítése érdekében önkénteseket toboroz, és számukra segítő 

szolgálatokban történő részvételt szervez. Tevékenysége során a szociális foglalkoztatás különböző 

formáit is igénybe veszi.  

- Az MRSZ céljai elérése érdekében együttműködik a magyarországi, külföldi és nemzetközi 

segélyszervezetekkel, civil szervezetekkel, valamint központi és helyi kormányzati szervekkel. 

 

1. 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 közfoglalkoztatási program lezárult 7. ütemének főbb adatai: 

A program időtartama: 2018. év március 12. től, 2018. év június 30-ig 

Pályázatban benyújtott létszám: 1693 fő 

Foglalkoztatási pontok száma: 493 

Települések száma: 409 
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A közfoglalkoztatási program lezárás előtt álló 8. ütemének főbb adatai: 

A program időtartama: 2018. év július 12-től, 2019. év február 28-ig 

Hatósági szerződésben létszám: 1657 fő 

Foglalkoztatási pontok száma: 443 

Települések száma: 348 

 

Összességében elmondható, hogy 2012-től, az eddig megvalósult programok során, közel 7000 főt 

foglalkoztattunk, természetesen figyelembe véve a fluktuációt, vagyis a programok közben be és 

kilépők létszámát. Számos intézményben és gyülekezetben munkaerőpótlás történt, már ismert és 

tapasztalattal rendelkező munkavállalók közül, közel 70 fő került át saját főállású állományba, több 

mint 40 helyszínen.  

A program országos lefedettségét tekintve az elmúlt évek alatt minden megyében jelen voltunk 

legalább 1 foglalkoztatási ponttal. A programba bevont személyek több mint 50%-a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott hátrányos helyzetű településen él, említésre méltó az alacsony iskolai 

végzettségűek száma. Büszkeséggel tölt el minket, hogy a program által az évek során lehetőséget 

biztosíthattunk, több mint 100 fő részére különböző képzéseken való részvételre, melynek 

köszönhetően jelentősen javultak az esélyeik a nyílt munkaerőpiacra történő elhelyezkedésre. 

 

2. 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 2018 évben (átlagosan havonta): 399 

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 keretrében 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 NET Zrt. felé felhalmozott adósságuk rendezésének 

elősegítése. 

 

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
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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 lakhatás elvesztésének lehetősége komoly mentális terhet jelent a családok számára, ami 

házassági, párkapcsolati problémák forrása lehet. Mentoraink lehetőségeikhez képest igyekeznek 

ezekben a helyzetekben is segítséget nyújtani, ha szükséges mediálni a családtagok között.   

A különböző élethelyzetekben lévő családok ügye eltérő szociális technikák kimunkálását és 

alkalmazását teszi szükségessé. A lakhatással összefüggő adósságteher megszüntetése kizárólag a 

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 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. 
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3. Nyilas Misi Ösztöndíjprogram 

A Nyilas Misi Ösztöndíjprogram célja a tehetséges, de rászoruló diákok támogatása. Az MRSZ a 

2018/2019-es tanévben 65 diákot támogat. Az ösztöndíjra magyar és határon túli (Kárpátalja, 

Felvidék, Délvidék, Erdély) magyar nyelvű oktatásban résztvevő valamely művészeti ágban (zene-, 

képző-, táncművészet), sportban, bölcsésztudományban (magyar nyelv és irodalom), vagy 

természettudományban (matematika, fizika, informatika) kiemelkedően tehetséges, 5–12. 

évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű magánszemély adhatja be, tehetség-támogatás 

céljából.  

A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 10.000 Ft/fő/ hónap vagy 33 EUR/fő/ hónap a 

2018/19. tanévre (10 hónap). 

Idén a legtöbb pályázat Magyarországról érkezett zeneművészet kategóriában. 

     

Az idei tanévben elindítottuk a Nyilas Misi Újratöltve programot, melynek keretében a nyertes 

diákokat nemcsak ösztöndíjjal, hanem mentorok segítségével is fejleszthetik tudásukat. A 

mentorprogramban jelenleg 15 főt támogattunk.  

4. EFOP-1.5.1-17-2017-00006 „Végtelen lehetőség –Komplex fejlesztés a Cigándi járásban 

A program általános célkitűzése a cigándi járásban tapasztalható leszakadás fékezése, megállítása, a 

járáson belüli fejlettségbeli különbségek szintetizálása a helyi közösségek fejlesztésével. Továbbá a 

járásban élő lakosság életesélyeinek, életminőségének javítása, kapacitáshiányos, alulmotivált 

szolgáltatások fejlesztésével, szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolódásában 

rejlő lehetőségek kiaknázásával. 

A projekt során tapasztaltak alapján a valós igényekhez kapcsolódó programokat szerveztünk: 

babaváró foglalkozások (10 anya,11gyermek); meseköz program (322 gyermek); munka-ruha 

program (25fő); főzőklub, krízisalap (tüzifa segély). 
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5. Adománykoordináció  

 

Az MRSZ általános segélyezési tevékenysége érdekében gyűjtött 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 

alkalmakkor nagyobb céges vagy egyéb közösségi felajánlások érkeztek szervezetünkhöz például 

konzerv, burgonya, liszt, bébiétel, snackféleségek vagy például étkezési alma 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 kerültünk kapcsolatba. 

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 egy átlagos évben a 

ruhaneműk és az élelmiszerek teszik ki. 2018 ebből a szempontból nem volt átlagos, hiszen a 

TEVA gyógyszergyár tavaly felszámolta gyógyászati segédeszköz nagykereskedelmi üzletágát, és a 

raktárkészlet nagy részét karitatív célra ajánlotta fel. Közel 32 ezer darabos adományt (mennyisége 

3 kamionnyi) bocsátott rendelkezésünkre, melyet szociális intézménynek tudtunk továbbítani. Az 

adomány közel kétharmada kárpátaljai karitatív célokat szolgál. Ennek több részletben történő 

kiszállítása 2019 első negyedében történik. A Szeretetszolgálat 2018-ban 4 alkalommal hirdetett 

országos tartós élelmiszer gyűjtési akciót (Húsvét, Pünkösd, iskolakezdés és Advent), melyek 

alkalmával mindent egybevetve közel 150 tonna tartós élelmszer adományt sikerült összegyűjteni. 

Ennek kb. 35%-a intézményi és céges felajánlás, kb. 65% gyülekezeti gyűjtések eredménye. 

2018 elején 8 kamionnyi mennyiségű (kb. 170 tonna) almaadományban részesült az MRSZ, 

amelyet 8 egyházmegye rászoruló gyülekezeti tagjai és intézményeinek lakói, gondozottjai között 

osztottunk szét. 

 

EFOP-2.2.15-16 - A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek 

társadalmi (re)integrációja érdekében  

A projekt 2017.10.01-jével indult, várható befejezése 2020.04.01. célja infrastrukturális fejlesztés. 

A program keretén belül, infrastrukturális beruházásokat tervezünk megvalósítani 5 településen 

(Gelénes, Ebes, Szentes, Alsóörs és Pécs-Kertváros), hogy ezáltal a hátrányos helyzetű, illetve 

krízis helyzetbe került célcsoportokat segítő szolgáltatásokat tudjuk fejleszteni. A Református 

Szeretetszolgálat vállalta, hogy 2 korszerűsített logisztikai központot hoz létre, 5 ingatlanfejlesztést 

hajt végre, illetve 3 humanitárius szolgáltatását magasabb színvonalra emeli. 
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Kiemelt programok 

2018-ban tárgyi adományozások során 4 kiemelt programot índitott útjára a Szeretetszolgálat: 

- Szeretetdoboz akció (tartós élelmiszer gyűjtés Adventkor, összesen kb 115 tonna tartós 

élelmiszeradomány összegyűjtésével) 

- Nyilas Misi cipősdoboz (karácsonyi ajándék, amiből 2018-ban 10.400 darabot gyűjtött és 

osztott ki rászorulóknak a Kárpát-medencében (Délvidék, Szerémség, Kárpátalja, Erdély és 

Magyarország) 

- Iskolatáska és tanszergyűjtési programunkban 900 megtöltött iskolatáskát tudtunk rászoruló 

családok iskoláskorú gyermekeinek adományozni. 

- Tűzifa program – 125 családnak családonként 40 ezer forint értékben (szállítással, bruttó) 

minimum 1 köbméter tüzifa adományozása történt. 

Magyarok Kenyere 

A Magyarok Kenyere Alapítványnak köszönhetően a MRSZ már negyedik éve kedvezményezettje 

a liszt- és száraztészta adományoknak, tavaly összesen 25,8 tonna lisztet és 2,45 tonna száraztésztát 

osztottunk szét családoknak, közösségeknek. 

Ebből 15 tonna liszt és a 2,45 tonna tészta kiosztása határainkon kívül (Erdély és Kárpátalja), míg 

10,8 tonna liszt kiosztása Magyarországon történt. 

 

6. Bódvalenke Biztos Kezdet Gyerekház program 

 

A program időtartama: 2015 év szeptember 1-től folyamatosan. 

A gyermekház tevékenységével érintett gyermekek létszáma (átlagosan havonta): 16 fő 

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

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

munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség okozta problémák teljes mértékben jelen vannak a 

településen és a kisgyermekes családoknál. A Gyerekház ezért is fontos, hogy olyan lehetőségeket 

mutasson a kisgyermekes családok számára, amely egyébként elérhetetlen számukra.  

A Biztos Kezdet Gyerekház az a hely ahol ezeket a szolgáltatásokat elérhetik, a lehetőségeinkhez 

mérten, sokszor erőnkön felül próbálunk segíteni ezeknek a családoknak. Itt nem csak a gyermekek 

fejlesztése a cél, hanem az anyukák hozzá segítése a mindennapi nehézségek megoldásához. A 

2018-as évben legfontosabbnak tartottuk a szülőkkel való beszélgetést és a gyerekekkel való játékos 

foglalkozásokat. Havonta tartottunk sütő-főző klubokat, kemencés sütést-főzést, születésnapokat, 

ünnepeket rendszeresen megtartottuk. A gyermeknap, a mikulás és a karácsonyi rendezvény volt a 

legfőbb rendezvényünk. A ház tisztasági festésen esett át, kaptunk sok új játékot amelyet nagyon 

szeretnek a gyermekek. A mosás lehetőségét maximálisan kihasználják a családok.  

A gyerekekre irányuló szolgáltatások: érzelmi és értelmi fejlődés; mozgásfejlesztés, 

beszédfejlesztés volt. 
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7. Rehabilitációs foglalkoztatás 

A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 2017. szeptember 22-én kapta meg 

akkreditációs tanúsítványát, mely által megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztathatott bértámogatás keretében. A 2018-as évben összesen 42 fő megváltozott 

munkaképességű dolgozót alkalmaztunk három helyszínen. Vidéki telephelyeinken Harsányban és 

Sarkadon 28 fő, budapesti helyszínünkön 14 fő dolgozott. 

 

Az általunk ígért munkapróba, illetve kihelyezés 3 éven belül történik meg, mégis az elmúlt 

időszakban két megváltozott munkaképességű munkavállalót már sikerült kihelyeznünk az 

elsődleges munkaerő piacra, az eddigi tapasztalataink alapján sikeresen. 

További sikerként könyvelhetjük el, hogy az Alapítványunk részére megítélt támogatási összeget 

kizárólagosan személyi jellegű ráfordításokra költöttük, valamint az elszámolt költségek 83%-át a 

megváltozott munkaképességű munkavállalóink bérjellegű költségeire fordítottuk, ezzel is 

hangsúlyt téve arra, hogy a valódi érték számunkra a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevő 

munkavállalók minél szélesebb körben történő foglalkoztatása.  

 

Az akkreditációs rendszer fenntartását és a munkavállalók munkavégzésének segítését a székhelyen 

egy rehabilitációs tanácsadó és két mentor, vidéki helyszínünkön további egy mentor biztosította. A 

2018-as évben a dolgozók (összesen 42 fő) mindannyian rehabilitációs tanácsadáson, valamint 

mentori életvezetési tanácsadáson vettek részt, havi rendszerességgel. Szintén 42 fő megváltozott 

munkaképességű dolgozónak nyújtottunk szociális ügyintézésben segítséget, mely legtöbb esetben 

rendszeres kapcsolattartást jelentett a helyi hivatalokkal, önkormányzatokkal, háziorvosokkal, 

üzemorvosokkal, szakorvosokkal, Családsegítő szolgálatokkal, a helyi bentlakásos intézményekkel, 

a helyi Rehabilitációs Hatóságokkal, munkavállalók gondnokaival, EFOP irodákkal. 

Alapítványunk rehabilitációs üzemeiben széleskörű tevékenységi körökben próbálhatják ki magukat 

dolgozóink. Nyomda és papíripari, valamint ehhez kapcsolódó sokrétű alaptevékenységek körébe 

tartozó munkálatok végzését folytattuk, melyek közt szerepel hamburgerzászló ragasztás külföldi 

partnerek felkérésére, dobozok szakszerű matricázása nagy mennyiségben, sporttermék 

csomagolásának ragasztása, ajándék és dísztasakok készítése, kártyatartók kasírozása.  

A foglalkoztatás színesítésére, mindezen tevékenységek mellet Alapítványunk egy Mackó 

programot álmodott meg, csatlakozva, egy 2016-ban elindított győri kezdeményezéshez. A program 

célja, hogy az Országos Mentőszolgálat mentőautóiba, kézzel varrott mackókat helyezzünk 

el gyermekek részére, traumáik, fájdalmaik enyhítésére. Munkatársaink a mackó teljes körű 

elkészítését végzik, a szövet feldarabolásától kezdve a végső varrási munkálatok befejezéséig.  

Ennek gyümölcseként 2018. december 11-én a Vörösmarty téri Adventi- és Karácsonyi vásáron 

került átadásra, sajtótájékoztatóval egybekötve, az első 2000 darab mackó az Országos 

Mentőszolgálat részére. Győrfi Pál az OMSZ szóvivője így nyilatkozott mackóinkról: „Sokan 

életük talán legkritikusabb pillanatában kapják majd meg ezt a mackót, ezért hálás a szívünk, ha 

arra gondolunk, hogy vigaszt és segítséget nyújthatunk rajtuk keresztül”. A mackók átadása havi 

rendszerességgel folytatódik mindaddig, amíg átadásra kerül az általunk vállalt 20.000 darab maci.  
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8. Önkétes programok 

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, kötetlen programokat is szervezünk nekik, mint például játékos est. A 

köszönetnyilvánítás is elmaradhatatlan: év végén az adományozók köszöntésével egyetemben 

önkénteseinknek is köszönetet mondtunk. 

Néhány példa a feladatokból, melyeket önkéntesek segítségével végeztünk: gyerekek táboroztatása, 

gyerekfoglalkoztatón részvétel, élelmiszercsomagok összeállítása, adománygyűjtés, ételosztás, 

fordítás, menekülttáborok látogatása, videó vágása, borítékolás, postázás, adminisztráció, 

különböző rendezvényeken megjelenés pl. Debreceni Virágkarnevál. Elsősorban a több száz 

önkéntest számláló adatbázisunk segítségével toboroztunk, de közösségi oldalakon és személyes 

kapcsolatokon keresztül is kerestük segítőinket. Adatbázisunkban 500 felett volt a feliratkozó 

önkéntesek száma, akikre kisebb-nagyobb aktivitással számíthattunk egész évben. 

 

Erasmus diákok 

Szeretetszolgálatunk helyet biztosított ösztöndíjasok, gyakornokok számára is, hogy munkánk 

megismerése révén növelhessék tudásukat és gyakorlatot szerezhessenek az adománykoordináció és 

szociális fejlesztés területén. Kolozsvárról 2018-ban is 4 fiatal volt nálunk nyáron a budapesti, és 

debreceni irodákban segíteni. Nagyon sokat hozzátettek a Szeretetszolgálat mindennapjaihoz, 

többek között segítettek a nyári táborokban, Debreceni Virágkarneváli MRSZ programokon, 

menekülttáborokban, raktárakban, adminisztrációban. 

Két egyetemista Budapesten, míg ketten Debrecenben töltötték Erasmus ösztöndíjas heteiket, sokat 

segítve szervezetünknek munkájukkal. 

 

50 órás iskolai közösségi szolgálat 

Az 50 órás közösségi szolgálat lebonyolításában a kezdetektől részt vettünk. Segítettünk a szolgálati 

helyeket kereső középiskoláknak a keresésben, és saját programjainkat is úgy terveztük, hogy a 

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

alkalmával, nyári táborokban, rendezvényeken, adminisztrációban, fordítási feladatokban segítették 

a munkánkat. Húsznál is több együttműködési megállapodásunk volt különböző középiskolákkal. 

Rendszeresen részt vettünk középiskolák által szervezett közösségi szolgálatos börzéken csakúgy, 

mint több középiskolát megmozgató városi, megyei rendezvényeken. Saját toborzó alkalmakat is 

szerveztünk, ahol a fiatalokat tájékoztattuk a nálunk végezhető tevékenységekről. Középiskolai 

osztályokat látogattunk, ahol megismerkedhettek a Szeretetszolgálat munkájával, és feliratkozhattak 

segítőink közé.  

 

EFOP 1.3.8-17-2017 Önkéntesség személyre szabva pályázat 

A program 2017. november 1-jével indult, megvalósítási helyszínek: Debrecen, Ózd, 

Vásárosnamény. 



10 

 

A program a munkaerőpiac szempontjából inaktív személyek szabadidős tevékenységeit kívánja 

olyan tartalommal feltölteni, ami képessé teszi őket az egész életen át tartó tanulás elsajátítására a 

változó világban rugalmas szemléletet kialakítva. A projekt megvalósítása során a fiatalok az 

önkéntes tevékenységekhez szükséges kompetenciákat bővítő (a közösségi szerepvállalás erősítése, 

a karitatív munka előmozdítása és a civil társadalom megerősítése által), szaktudást nyújtó 

képzéseken (nyelvtanfolyam; autóvezetői képzés), fejlesztéseken vehetnek részt. Az önkéntesség 

fejlesztése keretében cél az önkéntesség népszerűsítése, szervezése, szakmai módszertanának 

alakítása és elterjesztése. 

A tervek szerint összesen 56 önkéntes fogadunk fél évre a három helyszínen, akik az MRSZ napi 

tevékenységeibe és együttműködő partnerintézmények mindennapjaiba kapcsolódnak majd be. A 

pályázati pénzből álljuk jogosítványuk megszerzését, nyelvi kurzus elvégzését és további 

képzéseket kínálunk számukra. 

 

Szeretethíd 

Az MRSZ önkéntes szolgálatának kiemelt alkalma a tavaszi Szeretethíd rendezvény. 2018. május 

25-26-án közel 16 000 ember érezte fontosnak, hogy csatlakozzon a Református Szeretetszolgálat 

jubileumi, tizedik Szeretethíd Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programjához. A 

mintegy 270 településen 350 program került megszervezésre a Kárpát-medencében. 

A 16 000 önkéntes közel 1/3-a határontúlról csatlakozott a Szeretethídhoz. Kárpátalján számos 

településen fogtak össze a gyülekezetek tagjai, hogy szebbé tegyék környezetüket.  

A résztvevők életkora nagyon változatos volt, akadt néhány éves kisgyerek, 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 idén is bebizonyította, hogy 

sokan tartják fontosnak az önkéntességet, az önzetlen segítséget. Valódi hidak épültek szeretetből, 

óvodákat, iskolákat újítottak fel, virágokat ültettek, gyerekeket, időseket, betegeket látogattak, 

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 szolgálatban 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 (ÖDE) ebben a lelki utazásban segít, azért hogy egyének, 

kultúrák, társadalmak egy igazságosabb és szerethetőbb világban éljenek.  

AZ EDYN hálózat keretében illetve rövidtávú önkéntes szolgálatra összesen 65 önkéntest küldtünk 

és fogadtunk. 
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Munkánkat számos volt önkéntes is támogatja, akik mentorként segítenek, fordítanak, kisebb 

projekteket valósítanak meg. 

Korábbi önkéntesünk kezeli az ÖDE instragam oldalát és friss híreket tölt fel: odevolunteer oldalon. 

Az alumni csoportban körülbelül 30-40 fiatal aktív rendszeresen. 

 

9. Ifjúsági programok 

EFOP-5.2.1.-17-2017-00011 „Válaszút - Koplex digitális program a sikeres életpályáért” 

A projekt célja, hogy lépésről-lépésre 7. osztálytól az iskola és szakmaválasztáson át, az érettségi 

megszerzéséig majd a felsőoktatásba illetve munkaerő-piacon történő elhelyezkedésig 

végigkísérjünk legalább 120 diákot, úgy hogy, folyamatos támogatást adunk az iskolai 

előrehaladáshoz, a család nehézségeinek kezeléséhez, az önismeret fejlődéséhez, a kortárs 

kapcsolatokban való eligazodáshoz, az egészségmegőrzéséhez és a gazdaságilag önálló élet 

megtervezéséhez és megvalósításához.  

2018. júniusában indult el a program, 60 hátrányos helyzetű diák bevonásával. Az ózdi térségben 

nagyon magas azon embereknek az aránya, akik még alapfokú végzettséggel sem rendelkeznek. Az 

elballagott fiatalok nagy része, nem tudatos pályaválasztás eredményeképpen kerülnek 

középiskolába. Ez csökkenti a motivációjukat a későbbi években és sokan elhagyják az iskolát és 

választják a pár hónapos tanfolyamokat, amelyek már a képzés ideje alatt megélhetési támogatást 

fizet és rövidtávon megoldást kínál a család anyagi nehézségeire. Ez az alacsony iskolai végzettségű 

emberek folyamatos újratermelődését hozza magával. Amelynek okai nagyon összetettek, mind az 

iskola, mind a család és mind az egyén oldaláról.  

A szakmai munka megvalósítására kialakításra került egy okostanterem, melyben beszerzésre 

kerültek olyan XXI-i digitális eszközök (okostv, tabletek, laptopok, lego robotok, 3d nyomtató), 

melyek segítségével egy újfajta pedagógia módszer kerül bevezetésre, alkalmazásra. A térség 

ugyanis nagyban küzd szakember hiánnyal. Számos szakma nincs jelen, az iskolák tanárhiánnyal 

küzdenek, a meglévő szakemberek túlterheltek. Az új technológia lehetővé teszi, hogy olyan 

szakemberekkel, segítőkkel is kapcsolatban kerüljenek a gyerekek, akikkel a távolság miatt nem 

lenne lehetőség. A program során a gyermekek kéthetente jöttek be az okostanterembe, ahol dupla 

órákon már megismerkedtek azzal a tablettel, amit majd otthonra is megkapnak, annak 

működésével, azokkal a programokkal, melyek az ő fejlődésüket fogja szolgálni. A távolságok 

miatt a gyermekek nagyrészét be kellett hozni a terembe és haza kellett vinni, mely a 

szeretetszolgálat gépkocsijaival történt.  

Közösségi tér megnyitása- 2018 nyarán az MRSZ ifjúsági ágazata lehetőséget kapott, egy 

közösségi tér megnyitására. Első lépésként a helyi intézményekkel, iskolákkal vettük fel a 

kapcsolatot. Feltérképeztük a helyi igényeket, hogy az arra leginkább választ adó programokkal 

készüljünk. 

 

Nyári napközis tabor  

A táborban 17 gyermek vett részt. Korosztály: 5-14 év. Az idei tábor témája az érzelmek kezelése 

volt.  
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A kreatív foglalkozásokon kívül ellátogattunk az Andrássy élményközpontba, a gipszkorszak 

alkotójátszóházba és néptáncoltunk. Az MRSZ 2018 folyamán 3 helyszínen, összesen 150 

kárpátaljai mélyszegénységben élő gyermekek részére szervezett nyári tábort Kárpátalján 

(Aklihegyen, Balazséron és Ráton).  

Családi Erzsébet táborok 

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány jóvoltából több turnuson keresztül 

küldhettünk családokat nyaralni Zánkára. A családokat  az utazáson kívül semmilyen költség nem 

terhelte.  Színes programok, kirándulások várták őket. Az összes turnus alatt csaknem 1000 fő 

nyaralását tudtuk megszervezni.  

Családi Erzsébet karácsony program keretében decemberben 450 fő ünnepét varázsoltuk szebbé 

egy karácsonyi koncerttel, amelyen több híres előadó is fellépett. Minden jelentkező étkezési 

csomagot és minden gyermek ajándékcsomagot kapott. A családok részéről nagyon pozitív 

visszajelzések érkeztek. 

Táborok, gyerekfoglalkozások: Az elmúlt évben több táborra és ifjúsági eseményre kapott 

meghívást a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, amikhez légvárral és különféle 

játékokkal járultunk hozzá. 

10. Kárpátaljai segélyprogram 

Az MRSZ közösséget vállalva a Kárpátaljai magyarsággal, a Református Diakóniai intézmények 

támogatásával rendszeres segély szállítmányokkal, pénzsegélyekkel segítette a Kárpátalján élő, 

nehéz sorsú embereket. A támogatások: tartós élelmiszerek, tisztítószerek, ruhaneműk és más 

alapvető szükségleti cikkek, berendezési- és felszerelési tárgyi adományok, pénzadományok, 

iskolakezdési- karácsonyi csomagok voltak, és gyermekek részére szervezett nyári tábor. A 

Kárpátaljai Koordinációs Iroda az MRSZ operatív vezetőségével és a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület vezetőségével folyamatosan egyeztetve végezte munkáját.  

A Koordinációs Iroda 2018. év során 104 mikrobusznyi segélyt gyűjtött össze holland és magyar 

felajánlásokból, és juttatta ki Kárpátaljára. Külföldi egyházi és segélyszervezetek segítségének 

köszönhetően, pénzsegélyekkel is sikerült támogatni a Kárpátaljai magyarságot. A segélyek 

nagyban segítettek újjáépíteni a leégett nagydobronyi református cigány gyülekezet imaházát és óvodáját.  

 

 

 


