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PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA 

 

A „Társadalmi integráció és közösségi szolidaritás erősítése a nyíregyházi református egyházi 

közösségekben” elnevezésű, EFOP-1.3.7-17-2017-00237 azonosítószámú projektet Nyíregyháza- Városi 

Református Egyházközség konzorciumi formában valósította meg a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona és a 

Magdaléneum Alapítvány partnerekkel.  

 

A konzorciumi partnerek együttműködése túlmutat a projekt megvalósításon, hiszen korábban is 

együttműködtek, illetve hosszú távon tervezik az együttműködést, különös tekintettek az idősek, fogyatékkal 

élők helyzetének javítása, társadalmi integrációja érdekében. 

 

A projekt átfogó célja volt a kirekesztődés megakadályozása érdekében az idős, demens, fogyatékos 
személyek társadalmi integrációjának, társadalmi befogadásának elősegítése.  
 
A projekt további céljaként jelent meg: 

 A társadalmi befogadást segítő, különösen a felnövekvő nemzedékek körében a szemléletváltást 
elősegítő integrált programok szervezése. 

 Esélyteremtés, hátránykompenzálás fejlesztése és bővítése. 

 A szociális intézményben dolgozók lelki kiégésének megelőzése, valamint a meglévő problémák, 
konfliktusok kezelése. 

 Az intézményeken belüli és kívüli együttműködések javítása.  
 

A projekt révén az idős korosztály és a fogyatékkal élők helyzetének elfogadásához, megértéséhez járult 

hozzá az egyházközség közösségfejlesztési programokkal. Ezen programok hozzájárulnak a 

szemléletváltáshoz, a célcsoporttal szemben megfogalmazott előítéletek megváltozásához. Valamennyi 

megvalósított közösségi rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy a célcsoportok a társadalom széles 

körével szerezzenek közös élményeket, amely által elfogadóbbá, megértőbbé válhatnak velük szemben.  

 

 



 
 

A projekt során megvalósult tevékenységek: 

 Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés: Családi információs napok, Szakmai tréning, Integrációs 

estek szervezése 

 Érzékenyítő csoportos foglalkozások: Kézműves foglalkozások, „Tematikus hetek” (öt napos klubok), 

Többnemzedékes tábor szervezése 

 Kommunikációs, konfliktuskezelési tréningek szervezése 

 Társadalmi együttélés javítása és közösségfejlesztés: „Gyülekezeti rétegalkalmak”, Mediációs napok 

szervezése 

 Közösségi tér kialakítása, működtetése és fejlesztése: Nyíregyháza- Városi Református 

Egyházközség kazettás termének és berendezésének felújítása, Szivárvány Idősek Otthona Demens 

udvar kialakítása 

 „Református Esték” szervezése 

 Önsegítő klubok, csoportok létrehozása, támogatása 

 Hátránykompenzációs fejlesztő programok 

 Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése: Konferencia-szakmai műhely, Szervezetfejlesztési 

tréningek (presbiteri napok) 

 


