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CIVIL MŰKÖDÉS EGYHÁZI SZERVEZETI KERETEK KÖZÖTT
Egyházi és civilszervezetek a feladatellátásban
Nyíregyháza város területén tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma
16 db, a férőhelyek száma összesen 1 273 fő, a gondozottak száma 1 294 fő. A szociális ellátás
területén főként az egyház, de emellett a civil szervezetek is egyre nagyobb szerepvállalását jelzi,
hogy az intézmények közül csupán egy – 63 férőhellyel – működik az önkormányzat kezelésében.
A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség fenntartásában működő szociális szakosított
intézmények biztosítják a férőhelyek egyharmadát a város területén.

A közös feladatellátás okán az azonos célokért dolgozó civilek és további egyházi szervezetek
jelentenek erős együttműködési potenciált, illetve a szociális ellátórendszerre nehezedő egyre
nagyobb terhelés miatt ebből kapacitáshiány miatt a civilek csak korlátozottan elérhetők, azaz a
civil és egyházi szervezetek együttműködéseként is a jó kapcsolatra alapozott, egyházi
szereplőként a civilként működő Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSz) Alapítvánnyal
kezdődött meg a jövőbeni szorosabb együttműködés kialakítása.

MRSz Alapítvány működése
Az Alapítvány közhasznú alaptevékenységének egyik legfontosabb alappillére a rászoruló
családok, idősek és elesett emberek segítése. Az Alapítvány adománygyűjtéseket, szociális
akciókat szervez, adománygyűjtőpontokat működtet, hogy a beérkező adományokból gyors
segítséget nyújthasson a mindennapokban. Emellett számos, az öngondoskodást, fejlődést segítő
szociális programot működtet.
Az Alapítvány, amellett, hogy társadalmi célok megvalósításában vállal aktív szerepet, a Református
Egyházhoz tartozó közösségek és intézmények számára jelenik meg egyfajta közösségszervező
erőként, hiszen országos hálózatukon keresztül rengeteg embert vonzanak be és mozgatnak
programjaikon.
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Civil működés egyházi szervezet támogatásával
Az Alapítvány képviselőivel folytatott egyeztetések során azonosított együttműködési lehetőségek
a jövőben, melyek egyszerre jelentenek kapcsolódást a Református Egyház jószolgálati
tevékenységéhez és olyan kapcsolatépítést, amely kézzelfogható segítséget, erőforrást jelenthet
az intézmények számára:



Szeretethíd: A Szeretethíd az Alapítvány kiemelt projektje, amihez sok szempontból hasznos
lenne csatlakozni. Szeretethíd egyik fő célja a korosztályok közötti kapcsolódás és cél, hogy
ne csak a program két napjára kapcsolódjanak, hanem legyen folyamatos. A program
támogatottságát segítheti, hogy az esperes még Ramocsaházán már bekapcsolódott a
Szeretethídba. A Református Egyházhoz kapcsolódó programként a gyülekezeti tagokat is
jobban be lehet vonni és ha a megvalósítandó akciók az intézményeken belül vannak, az az
intézmény és gyülekezet közelítéséhez is jó alkalom lehet, illetve a gyülekezeti tagok
aktivizálásához is.
Konkrét akcióötletek: tényleges önkéntes tevékenység (pl. az idősek varrnak szatyrokat,
amiben a Szeretetszolgálat a későbbiekben adományokat oszt), illetve vendégvárást is
ajánlhat fel az intézet az ellátottak nevében önkénteseknek.



Adományozás: kapcsolódási pont lehet, ha egy, az Alapítvány által szervezett kampányban
adománygyűjtő pont az idősotthon, ahova a családtagok is, lakosság is vihet adományokat.
Etelköz különösen jó adománygyűjtő hely lehet az elhelyezkedése miatt. Nyíregyházán még
nincsenek

adománygyűjtő

pontjai

a

Szeretetszolgálatnak,

a

karácsonyi

tartós

élelmiszergyűjtéshez sincs bolttal kialakított kapcsolat,. A kapcsolataikkal a presbiterek is
segíthetnének állandó gyűjtési pontok kialakításában, illetve az idősek mehetnének a boltba
önkéntesként adományt gyűjteni, a tapasztalatok alapján ebben az idősek mindig nagyon
jók, ők pedig találkoznak sok emberrel, ami számukra élmény. Arra is van lehetőség, hogy
az idősek által gyűjtött adományok egy része maradjon az egyházközségnél, az
intézményeknél saját rászorulóik megsegítésére.



Hosszú távú kapcsolat: lehet közös cél az, hogy legyen valaki, aki Nyíregyházán állandó
kapcsolattartója a Szeretetszolgálatnak, akin keresztül folyamatos a kapcsolat (pl. a
koordinációs iroda egy alkalmazottja). Az Alapítvány működéséből adódóan rendelkezik
olyan eszközökkel, kapcsolati hálóval, ami segíthet az intézmények működési céljainak
megvalósítása során. Erre a kapcsolatrendszerre lehet példa olyan egyéb intézménnyel való
összekapcsolás, ahol olyan területeken van jó gyakorlat, amiben az Egyházközség
intézményei fejlődni szeretnének. Ilyen példa lehet, a szintén református egyházközségi
fenntartásban működő Immánuel Otthon és Iskola Debrecenben, ahol kiterjedt önkéntes
hálózat támogatja az intézményi működést. A hosszútávú kapcsolat megalapozását szolgálta
a jelen projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás, mely keretében kerültek
kialakításra a felsorolt együttműködési lehetőségek.
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