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PROJEKT VÁLLALÁS MEGVALÓSULÁSA 
Vállalás 

A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség (NyVREK) EFOP-1.9.8-as projekthez 

kapcsolódó szakmai tervében a 2. tevékenységcsoport i) pontjában projektgazda vállalta az 

egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek kialakítását, kölcsönös 

segítségnyújtásra épülő szolgáltatások működtetését. 

A kapcsolódó megvalósítandó tevékenységek közül az eddigi projekttapasztalatok alapján 

kiemelendő az a cél, hogy az Egyházközség szereplői egymást jobban megismerjék, és 

egymás napi problémájába bekapcsolódjanak. A közvetlen napi rutinból kilépve más 

szemszögből néznek a szereplők egymásra, és további cél, hogy a párbeszédben résztvevők 

egyéni motivációja is növekedjen (kiégés-kezelésre is alkalmas). Összességében tehát az 

Egyházközségben részt vevők szinergiáját erősíti ez a tevékenység. 

 

Megvalósult tevékenység 

A szakmai tervben foglalt vállalások közül a kölcsönös segítségnyújtás saját kereteken belüli 

megerősítése emelkedett ki igényként, mivel a jelenlegi működési profil fejlesztéséhez nagy 

fejlesztési potenciál mutatkozott az Egyházközséghez tartozó intézmények személyi 

állományának magas minőségéből adódóan. A kölcsönös segítségnyújtás során az egymás 

megtartása, támogatása emelkedett ki igényként, ami különösen releváns a lelkileg 

megterhelő szociális tevékenységet végzők esetében. Ehhez kapcsolódóan fejlesztési 

eszközként az ún. kiégést megelőző workshop tematikát választotta a projektgazda, ahol a 

lebonyolítás módszertana segítette, hogy a relatív nagy létszám mellett is működhessen 

kerekasztalként. A kiégésről szóló workshop egy kétórás délutáni program keretén belül 

hangzott el 2019.10.16-án, 63 fő részvételével, ahol az érintett intézmények (a Jókai Idősek 

Klubja, a Kálvineum Idősek Otthona és a Szivárvány Idősek Otthona) dolgozóiból álltak össze 

a résztvevők. 

A kerekasztalbeszélgetés egy rövid elméleti összefoglalóval kezdődött, melyen során 

definiálásra került a kiégés, és elhangzottak a legfőbb tünetei. Ez után összesen hat asztalnál, 

kiscsoportos beszélgetések során oszthatták meg a résztvevők saját tapasztalataikat. A 

csoportokban keveredtek a különböző intézmények és munkakörök dolgozói. A workshop 
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végül egy nagy körben, a legfőbb tapasztalatok megosztásával zárult. Ennek során derült ki, 

hogy a részt vevők számára hasznos volt a kerekasztalbeszélgetés. Egyrészt találkozási 

felületet biztosított a különböző emberek számára. Másrészt a tapasztalatok megosztása 

során a résztvevők tanulhattak egymástól, illetve beleláthattak egymás munkájába. A 

kerekasztalbeszélgetés sikerességét a visszajelzések is megerősítik, hiszen a részt vevők 

kifejezték igényüket hasonló jellegű kerekasztalbeszélgetésekre. 

 

A visszajelzések megerősítik azt az előzetes feltevést, hogy a kölcsönös belső megerősítés és 

az ezt segítő módszertanok képesek kölcsönös segítségnyújtásra épülő módon erősíteni az 

ellátottakra irányuló szolgáltatásokat is. A kapott visszajelzések következtében a követő 

alkalomra a 4. projektszakaszban kerül sor, ahol már egy ismert tematika mellett 

találkozhatnak és beszélhetnek a résztvevők egy, a munkavégzési képességüket és így a 

szolgáltatások színvonalát segítő témáról, ami miatt már az egymáshoz való kapcsolódás 

gyakorlatának erősítése kerülhet előtérbe a kiégés témájának feldolgozása mellett.  

 


