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FENNTARTÓI KÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség vezető testülete a Presbitérium és az 
egész gyülekezet közössége nevében.

Ebben a kiadványban szeretnénk széleskörű tájékoz
tatást adni egyházközségünk életéről, szervezetéről, a 
benne folyó munkákról. Ezért kiadványunkban bemu
tatjuk azokat a szolgálati területeket, amelyekbe nagy 
szeretettel és nyitottsággal várjuk az érdeklődőket min
den korosztályból és érdeklődési körből.

Gyülekezeti közösségünk a Magyarországi Református 
Egyház keretében, azon belül is a Nyírségi Református 
Egyházmegyéhez tartozik. Itt Nyíregyházán a városközpontban található a 
templomunk és a hozzá kapcsolódó központi épületünk a gyülekezeti ház a 
Kálvin tér 10-11-12. szám alatt. Itt találkozhatnak a város lakói, érdeklődők a 
bemutatásra kerülő alkalmakon velünk és természetesen egymással is. Alap
vető célunk az, hogy Isten üzenetét hirdessük embertársainknak, hogy ki-ki 
személyesen megismerje Őt, s ezzel mi emberek is közelebb kerülhessünk 
egymáshoz. Célunk az, hogy a közösségünkhöz tartozók és érdeklődők olyan 
minőségi időt töltsenek el, amelyben formálódik gondolkodásunk, hitünk, egész 
életünk.

Emellett és egyben ezért is érezte egyházközségünk évekkel korábban 
küldetésének, hogy a város lakóinak igénye és Istentől rendelt küldetésünk 
alapján több területen intézményi keretben végezze az oktató-nevelő és a 
szociális munkát.

Bízom benne, hogy gyülekezeti életünk a Bibliában megfogalmazott kül
detésünk szerint éli mindennapos életét, miközben keresi és várja azokat a 
lelkileg nyitott vagy egyszerűen csak rászoruló embertársainkat, akik lelki 
otthonra találnak közöttünk. Emellett az oktatásban és jelen kiadványban 
különös hangsúllyal bemutatott szociális intézményeinkben keresztyén hiva
tásunknak megfelelően a szakmai e lírásoka t teljesítve, de azon túlmenően 
is szolgálhatunk azok között és azoknak, akiknek mi lehetünk az intézmé
nyes szeretetszolgálatban a támaszai.

Látogasson meg bennünket és legyen része egyházközségünk közösségi 
és intézményes keretek között folyó életének, Istentől rendelt szolgálatának.

Isten áldását kérve, testvéri szeretettel:

Dr. Gaál Sándor
esperes-lelkipásztor
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NYÍREGYHÁZA-VÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség küldetése, hogy ke
resztyén gyülekezetként Jézus Krisztus 
szeretetével fogadja be az Őhozzá 
vágyakozókat, bibliai tanításával hívo
gassa és Istenhez vezesse az érdek
lődőket. Református hagyományaink
hoz híven gyülekezeti szolgálatunk ki
terjed a társadalom valamennyi cso
portjára: a különböző korú, más-más 
élethelyzetű, különféle családi és hit
életi háttérből érkező látogatóink egy
aránt megtalálhatják a helyüket, lelki 
otthonukat közösségünkben.

Gyülekezeti életünk középpontjá
ban Isten Igéje, a Szentírás és annak 
hirdetése áll. A vasárnapi templomi 
istentiszteleteken túl számos alkalmat 
kínálunk azoknak, akik szeretnék kö
zelebbről is megismerni egy-egy bib
liai könyv mondanivalóját, és szíve
sen szánnak időt arra, hogy heti, két
heti vagy havi rendszerességgel, test
véri közösségben éljék meg hitüket.

Nagy hangsúlyt helyezünk a hagyo

mányos formák megtartása mellett a 
mondern technika kínálta új lehetősé
gek kihasználására is. Így gyülekezeti 
honlapunk (www.refnyiregyhaza.hu) 
beszámolóin túl hírt adunk magunkról 
a közösségi médiában, istentisztelete
ink visszanézhetőek az Egyházközség 
Youtube-csatornáján, és rendszeresen 
jelenünk meg az Európa Rádióban is.

Az elmúlt évek missziói munkájá
nak gyümölcseként a gyülekezeti al
kalmak száma megnőtt, új lelkipász
torok álltak munkába, hogy a soka
sodó hitéleti területeken ellássák a 
szolgálatot. Megjelentek és beveze
tésre kerültek régi-új, vagy teljesen új
szerű formák, amelyek újabb lehető
ségeket nyitottak a városban élő ér
deklődők megszólítására. Ilyen például 
a baba-mama kör alkalma, amely heti 
rendszerességgel kínál találkozási 
pontot kisgyermekes anyukák számá
ra, igei útmutatással, zenével, gyer
meknevelési és családgondozási ta
nácsokkal, beszélgetős formában.
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Nagy örömünkre szol
gá l, hogy a m egú ju lt 
rendszerű konfirmációs 
felkészítőkön évről évre 
mintegy száz 8. osztá
lyos fiatal vesz részt. A 
havi rendszerességgel 
megtartott, sok zenével, 
játékkal színesített felké
szítő alkalmak során a 
közösen meghallgatott 
előadásokat csoportfog
lalkozásokkal mélyítjük 
el. Természetesen nem 
feledkezünk meg az általános isko
lák többi osztályáról sem: hitoktató
ink a város valamennyi közoktatási 
intézményében hűségesen, megfele
lő képesítéssel vannak jelen.

Ifjúsági szolgálatunk a fiatalok egy
re bővülő közösségét fogja össze: a 
gimnazista és egyetemista korosztály 
tagjai a rendszeres heti bibliaórák 
mellett számos különleges alkalmon 
találkoznak: biciklitúra, szalonnasü
tés, kiszállások, imaéjjel, társasjáték
est, sportnap, táborok, kirándulások, 
előadások és ifjúsági istentiszteletek 
gazdagítják a programot minden tan
évben.

A bibliatanulmányozás és testvéri 
közösség lehetősége a felnőttkorba 
lépett gyülekezeti tagjaink előtt is 
nyitottak. A férfi és női bibliaórát, va
lamint a felnőttként konfirmáltak bib
liaóráját havonta, a 25 és 40 év kö
zötti korosztálynak megtartott fiatal 
felnőttek bibliakörét kéthetente, a 
Nikodémus bibliaórát és gyülekezeti 
bibliaórát hetente rendezzük meg.

A zene iránt aktívan érdeklődők 
számára nyitva áll gyülekezetünk 
énekkarának ajtaja. A hetente meg

tartott próbákon nemcsak az ünnepi 
szolgálatokra készül fel a kórus, de a 
zenei kötődés mellett lelki barátságok 
is szövődnek, közösségépítő progra
mok szerveződnek.

Gyülekezeti életünk központi ese
ménye a vasárnapi istentisztelet, 
amelyen minden nemzedék együtt 
dicsérheti Istent a templomi közös
ségben. A Kálvin téri templomban 
megtartott három istentiszteleten túl 
(8.30, 10.30 és 17.30) gyermekisten
tiszteleteket tartunk a 10.30-as isten
tisztelettel párhuzamosan, és ellát
juk a szolgálatot a Jósa András Ok
tatókórházban, Örökösföldön, Borbá
nyán és Rozsrétszőlőn is. A belvá
rosban havonta egyszer szeretet- 
vendégségen biztosítunk lehetősé
get a templomi alkalom után az is
merkedésre, testvéri beszélgetések
re. A tanév során havonta két alka
lommal családos istentiszteleteket 
tartunk.

H itéletünk lüktetését a naponta 
megtartott 15 perces reggeli áhítatok 
adják, ahonnan jó lélekkel engedjük 
munkába, iskolába a közösség meg
jelent tagjait.
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Egyre bővülő intézményhálóza
tunknak köszönhetően egyre több 
embert érhetünk el oktatási és szoci
ális szolgálatainkon keresztül is. Egy
házközségünk lelkészei rendszeres 
áhítatokat, bibliaórákat, istentisztele
teket tartanak a gyülekezet fenntar
tásában álló in tézm ényekben: a 
Szivárvány Idősek Otthonának te
lephelyein, a Jókai Idősek Klubjában, 
a Mustármag Bölcsődében, és a 
Jókai Mór Reform átus Á lta lános 
Iskolában. Ezek az alkalmak egyaránt 
szólnak az intézmények ellátottjainak, 
dolgozóinak és az ő családtagjaiknak.

Egyházközségünk jó reménység
gel tekint a jövő kihívásai felé is. El
kötelezettek vagyunk az oktatási in
tézm ényhálózat további bővítése 
iránt. A közeljövőben óvodák építése 
teremt majd új lehetőségeket a kis
gyermekek és családjaik szolgálatá
ban, és terveink között szerepel egy 
református középiskola beindítása is. 
Gyülekezeti életünkben nyitottak va
gyunk a modern kor emberi problé

máinak, sajátos élethelyzetének elfo
gadására és komolyan vételére, a 
Biblia alapján álló segítségnyújtásra. 
Bizalommal lépünk az örökösföldi 
templom megépülésével és azon túl
menően is a város újabb területeire, 
hogy küldetésünkkel, Egyházunk üze
netével minél több embernek nyújt
hassunk útmutatást a lelki békesség
re, az Isten országában való élésre.
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A Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség hitéleti tevékenysége 
mellett jelentős alapfokú oktatási és 
széleskörű szociális tevékenységet 
végez. Fenntartásában működik egy 
közoktatási, egy gyermekjóléti alapel
látást, valamint több szociális alap- és 
szakosított ellátást biztosító intézmény, 
amelyek gondoskodnak a kisgyerme
kek, az idősek, a demens személyek, 
a fogyatékkal élők és a pszichiátriai 
betegek ellátásáról. Rövid időn belül 
növekedett meg az egyház fenntartá
sában működő intézmények száma, 
bővült a szolgáltatások köre, a dolgo
zói létszáma, illetve az ellátottak köre.

A változások indokolttá tették a 
fenntartó részéről egy olyan rendszer 
kialakítását, amely hatékonyabbá te
szi a működtetést, az intézmények 
egymás közötti együttműködésének 
az erősítését.

Ezen cél megvalósításához, nyújt 
hatékony segítséget az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló, Egyházi 
és civil szervezetek szociális közfeladat 
ellátásának támogatása című Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, 
melyre az Egyházközség EFOP-1.9.8- 
17-2017-00007 azonosító számon és 
„Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség szervezeti működés 
hatékonyságának növelése, nyújtott 
szolgáltatások minőségének fejlesz
tése” címmel regisztrált, és a Döntés
hozó támogatásban részesített.

A projekt által kitűzött célok:
•  A szervezet működési haté

konyságának növelése, vala
mint a szociális szolgáltatás biz
tosításának minőségi javítása

•  Felkészülés a jogszabályi kör
nyezet változásaiból eredő in
tézményi feladatok változásaira

•  Szakmai együttműködések, va
lamint belső és külső kommuni
káció fejlesztése

A célok elérése érdekében az aláb
bi fő tevékenységek valósulnak meg:

>  Szervezetfejlesztés
Külső szakértői cég bevonásával át

fogó szervezetfejlesztés történik, mely
nek eredményeként elkészült a szer
vezetfejlesztési stratégia. A tevékeny
ség során egységes belső szabályozá
si rendszer kerül kialakítása, amely 
megvalósítja a belső szabályozók szint
jeinek megerősítését, a különböző sza
bályozási típusok számának racionali
zálását, a belső szabályozások közötti 
redundancia kiküszöbölését, és ez ál
tal egy egységes, átlátható szabályo
zási struktúra kerül létrehozásra.

>  Fenntartói koordinációs iroda 
létesítése, működtetése

A hatékonyabb működés és informá
cióáramlás érdekében a fenntartó
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Egyházközség koordinációs irodát ho
zott létre. Az iroda hiánypótló funkciót tölt 
be és jelentősen hozzájárul a szerveze
ten belüli és kívüli feladatok, elvárások 
koordinálásában, valamint a jogszabály 
által előírt feladatok ellátásában, illet
ve elősegíti a fenntartói intézményei 
közötti hatékonyabb együttműködést.

Az iroda fontos feladata ezen kívül 
Nyíregyháza városon belül működő 
szociális és gyermekjóléti intézmények
kel, civil szervezetekkel történő együtt
működés kialakítása, erősítése annak 
érdekében, hogy a szolgáltatást igény
be vevők számára minőségi közszol
gáltatás nyújtása valósuljon meg.

Az iroda a Nyír
egyháza-Városi 
Református Egy
házközség épüle
tében, a Kálvin tér 
11. szám alatt ka
pott helyet, ahol az érdeklődők egy he
lyen kaphatnak széles körű informá
ciót az egyházi és szociális szolgál
tatások igénybevételi lehetőségeiről.

>  Egységes szoftverek haszná
lata

Az IT-infrastruktúra b iztosítja a 
szervezeti működés alapját, illetve 
azt, hogy az intézmények feladatai
kat minél hatékonyabban legyenek 
képes megvalósítani.

A szolgáltatást igénybe vevó'k szá
mára segítséget nyújt, az intézmé

nyek egységes 
működéséhez el
engedhe te tlenü l 
fontos az egysé
ges szoftverek be
vezetése, mind az 
ápolás-egészség
ügyi, mind az ad
minisztrációs mind 
a szociális ellátási 
területeken egyaránt.

>  Komplex szolgáltatások nyújtá
sát elősegítő eszközök beszerzése

Az informatikai eszközök egyrészt 
a szervezetfejlesztéshez kapcsolód
nak, másrészt a külső kommunikáci
ót erősítik. Ezek közé tartoznak a kép
újság és az információs pontok léte
sítése, melyeken keresztül napi szin
tű információk, hasznos tudnivalók 
válnak elérhetővé bárki számára. To
vábbi széles körű elérést biztosít a 
honlap (www.refnyiregyhaza.hu).

>  Együttműködések erősítése
A szociális területen mű

ködő egyházi és civil szer
vezetekkel közös szakmai 
megbeszélések, konzultá
ciók alkalmaival a tapasz
talatok, jó gyakorlatok meg
osztása, átvétele történik 
meg. A Magyar Református 
Szeretetszolgálat A lapít

vánnyal az együttműködés közös ren
dezvények, események szervezésé
vel történik.

>  Szakmai képzések, tovább
képzések

A szociális dolgozók tudásának fo
lyamatos bővítése szükséges, igazod
va a jogszabályi előírásokhoz, válto
zásokhoz, továbbá a szervezetfejlesz
tés folyamata is ismeretbővítést igé
nyel. Ezek megoldására a dolgozók 
szakmai képzéseken, műhelymunkák
ban, konzultációkon vesznek részt.
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NYÍREGYHÁZA-VÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
„KÁLVINEUM” IDŐSEK OTTHONA

„Egymás terhét hordozzátok, 
és úgy töltsétek be Krisztus 

törvényét”
(Gal. 6:2)

A Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség 2005 januárjában nyi
totta meg első bentlakásos diakóniai 
in tézm ényét a Kálvineum Idősek 
Otthonát Nyíregyháza-Sóstófürdőn 
azzal a céllal, hogy cselekedetek ál
tal is megvalósuljon a krisztusi paran
csolat. Az Egyházközség vezetése 
felismerte, hogy az intézmények sze
retetszolgálatára ott és akkor van 
szükség, ahol és amikor szakmai se
gítségre szorulunk. Ezért ennek a 
szeretetszolgálatnak a munkatársai 
szakemberek, akik szolgálatukat a 
fenti bibliai igevers alapulvételével, hi
vatásszerűen végzik.

Azon idős emberek részére kíván 
a Kálvineum Idősek Otthona otthon
ként szolgálni, akik életük alkonyát 
kortársaikkal családias, szép környe
zetben, sze re te tte ljes  közegben 
szeretnék megélni. A Nyíregyháza
Városi Református Egyházközség 
fenntartásában működő vegyes pro
filú intézményben 5 féle, egymásra 
épülő szociális alap- és szakellátást 
nyújtunk.

Idősek Otthona

Intézményünk (országos ellátási 
területtel) 55 fő teljes körű ellátását 
(napi ötszöri étkezés, orvosi ellátás
hoz való hozzájutás, mentális és

egészségügyi gondozás) biztosítja 
akadálymentesített, 2 szintes épület
ben, 1 és 2 ágyas szobákban, az el
látottak saját bútoraival berendezve. 
Igyekszünk segítséget nyújtani az új 
életvitelhez való alkalmazkodásban, 
ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy a 
régi otthonból is megmaradhasson 
egy darabka. Külön részlegben gon
doskodunk demens betegeinkről, va
lamint az ápolásra szoruló lakók szá
mára is magas szintű ellátást biztosí
tunk. Lakóink és munkatársaink for
málódó keresztény gyülekezetként 
élik mindennapjaikat, melynek szer
ves részét képezik a reggeli áhítatok, 
az intézményi lelkésszel folytatott be
szélgetések, valamint a közös foglal
kozások, filmvetítések, közös sütés
főzés, kirándulások a közeli tóhoz, 
élményfürdőbe, állatkertbe. Ízelítő 
programjainkból:

Játékidő: A játék öröme színeseb
bé teszi a mindennapokat. Ennek ke
retén belül lehetőség van memória
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tréningre, logikai, szövegértési, nyelv
tani feladatok megoldására, egyéni
leg, illetve csoportban.

Kívánságóra: Ez a szórakoztató 
jellegű foglalkozás nagy népszerű
ségnek örvend lakóink körében. Ilyen
kor olyan nótákat, régi slágereket kér
nek lejátszásra, amelyek felidézik fi
atalságukat, szép emlékeiket. A zene 
gyógyít, a zene felszabadít olyannyi
ra, hogy gyakran táncra is perdülnek 
egy-egy pörgős mulatós hallatán.

„Egy kicsi mozgás mindenkinek 
kell” : Hetente kétszer senior tornát 
tartunk. A résztvevők fizikai állapotát 
figyelembe véve ülő tornát végeznek, 
és heti egyszer gyógytornász jelen
létében mozgatják át magukat a mo
zogni vágyók.

Idősek és Demens Betegek 
Nappali Ellátása

A helyi igényeknek megfelelően 
szociális, egészségi, mentális állapot
nak megfelelő napi életritmust bizto
s ító  szo lg á lta tá s  időseknek és 
demens betegek részére. Nyíregyhá
za közigazgatási területéről a hét min
den napján várjuk azon önmaguk el
látására részben képes személyeket, 
akik társas kapcsolatokra, változatos 
közösségi programokra vágynak. Az 
intézmény 45 férőhelyén biztosítunk 
lehetőséget a napközbeni tartózko
dásra, az alapvető higiéniai szükség
leteik kielégítésére, továbbá igény 
szerint megszervezzük az ellátottak
-  ide nem értve az idős személyeket
-  napközbeni étkeztetését.

A demens személyek nappali ellá
tására a nyitvatartási idő alatt folya
matos gondozói felügyeletet biztosí

tunk, egyéni és csoportos foglalkozá
sokat napi rendszerességgel szerve
zünk. A demens személy egyéni gon
dozási tervét a demencia centrum 
szakvéleménye és a szociális, men- 
tálhigiéniás munkatárs állapotfelmé
rése alapján készítjük el.

A nappali ellátás - az ellátást igénybe 
vevő időskorú személyek egészségi ál
lapotának megőrzése és javítása, vala
mint mentális állapotuk életkoruknak 
megfelelő szinten tartása érdekében 
- az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

•  Szabadidős programok szerve
zése: kirándulás, társasjáték, kulturá
lis tevékenység stb.

•  Készség és képességfejlesztés: 
egyéni és csoportos kézműves foglal
kozások, mozgásképesség fejlesztése.

•  Önsegítő csoport működtetése: 
Hasonló problémával küzdő ellátottak 
megismertetése egymással. Az így 
kialakult csoportok a szakember tá
mogató, együttérző és értő vezetése 
mellett kísérlik meg megosztani egy
mással a gondjaikat és kicserélik a 
rendelkezésükre álló, kincset, érő in
formációkat.

•  Biblio- és zeneterápia: Irodalmi 
alkotások, kisebb művek zárt, kerek 
részleteinek felolvasása, érzelmi, in
dulati feldolgozása. Népzene, operett, 
nóták hallgatása, népdalok éneklése, 
tanulása.

•  Az intézmény által nyújtott egész
ségügyi ellátás körébe tartozik a felvi
lágosító előadások szervezése, ta 
nácsadás az egészséges életmódról, 
gyógytorna lehetőségének biztosítása, 
valamint a mentális gondozás.

•  M ozgáste ráp ia , m asszázs: 
Meghatározott mozgásformákkal az 
idegrendszer más és más területeit

10



stimulálhatjuk, ezen keresztül pedig 
jelentős javulást érhetünk el a tanulá
si folyamatok nehézségeinek oldásá
ban, izomzat erősítésében, rehabili
tációban.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás megszerve
zésével segítséget nyújtunk a szoci
álisan rászorulók részére saját ottho
nukban és lakókörnyezetükben önál
ló életvitelük fenntartásában, valamint 
egészségi állapotukból, mentális ál
lapotukból vagy más okból szárma
zó problémáik megoldásában. A házi 
segítségnyújtás olyan gondozási for
ma, amely az igénybe vevő önálló 
életvitelének fenntartását -  szükség
leteinek megfelelően -  lakásán, lakó
környezetében biztosítja. A házi se
gítségnyújtás tekintetében az ellátási 
terület Nyíregyháza MJV közigazga
tási területe és Nyíregyháza kistér
séghez tartozó te lepü lések (Kál- 
mánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nap

kor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyír
telek, Nyírtura, Sényő).

58 fő részére személyi gondozást, 
23 fő részére szociális segítést nyúj
tunk.

Szociális segítés keretében bizto
sítjuk

a) a lakókörnyezeti higiénia meg
tartásában való közreműködést, b) a 
háztartási tevékenységben való köz
reműködést, c) a veszélyhelyzetek 
kialakulásának megelőzésében és a 
kialakult veszélyhelyzet elhárításában 
történő segítségnyújtást, d) szükség 
esetén a bentlakásos szociális intéz
ménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében a szo
ciális segítésbe foglaltakon túlmenően 
az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

a) az ellátást igénybe vevővel a se
gítő kapcsolat kialakítását és fenntar
tását, b) a gondozási és ápolási felada
tok elvégzését, c) a lakókörnyezeti hi
giénia megtartásában való közreműkö
dést, d) a háztartási tevékenységben 
való közreműködést, e) a veszélyhely-
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zetek kialakulásának megelőzésében 
és a kialakult veszélyhelyzet elhárítá
sában történő segítségnyújtást.

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés megszerve
zésével Nyíregyházán és Nyíregyhá
za kistérségéhez tartozó települése
ken 1337 fő szociálisan rászoruló ré
szére nyújtunk segítséget saját ottho
nukban és lakókörnyezetükben önál
ló életvitelük fenntartásában, valamint 
egészségi állapotukból, mentális ál
lapotukból vagy más okból szárma
zó problémáik megoldásában.

Az étkeztetés keretében azoknak 
a szociálisan rászorultaknak a leg
alább napi egyszeri meleg étkezésé
ről gondoskodunk, akik azt önmaguk
nak, illetve önmaguk és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleg
gel nem képesek biztosítani a hét 
minden napján.

Az étkeztetés a lakosság szükség
leteinek megfelelően kerül megszer
vezésre a hét minden napján:

•  az étel kiszolgálásával egyidejű 
helyben fogyasztással,

•  az étel elvitelének lehetővé té
telével,

•  lakásra szállításával.

Támogató szolgáltatás

Önálló szakmai egységként műkö
dő szociális alapszolgáltatás, mely
nek keretében segítséget nyújtunk a 
fogyatékossággal élő személyek la
kókörnyezetben történő ellátásában, 
saját otthonukban az önálló életvite
lük fenntartásában, valamint egész
ségi állapotukból, mentális állapotuk-

ból vagy más okból származó prob
lémáik megoldásában.

A támogató szolgáltatás két fő el
látási területe:

A személyi segítő szolgáltatás e l
sősorban ápolást, gondozást, háztar
tási segítségnyújtást, felügyelet biz
tosítását és az ügyintézésben való 
segítségnyújtást foglalja magába. A 
fogyatékos személy aktív közremű
ködésével segítséget nyújt a fogya
tékos ember személyi (higiénés, élet
viteli, életfenntartási) szükségletei
nek kielégítéséhez, a társadalmi élet
ben való teljes jogú részvételéhez, 
az önálló munkavégzéshez, tanul
mányok folytatásához, szociális és 
egészségügyi szolgáltatások igény
bevételéhez, kulturális, művészeti, 
sport, szabadidős tevékenységek 
végzéséhez.

A szállító szolgálat működtetésével 
segítséget nyújtunk óvodába, iskolába, 
munkahelyre, vagy más intézménybe 
való eljutásban, illetve segítjük az ellá
tottakat a közszolgáltatások igénybe
vételéhez való eljutásban, melyhez 
igény szerint kísérőt is biztosítunk.

A támogató szolgáltatás továbbá ta
nácsadást is biztosít az ellátottak részé
re a korlátozott információellátásból szár
mazó hátrány elkerülése érdekében.

A Kálvineum Idősek Otthona falai 
között és azokon túl is, a mindennap
okban igazi csapatmunka folyik. Az 
intézmény vezetősége, minden gon
dozó, ápoló, konyhai dolgozó, a há
ziorvos, valamint irodai munkatárs 
arra törekszik, hogy idős ellátottjaink 
lelkileg, testileg és szellemileg is biz
tonságban, kényelemben, a közösség 
és a társadalom fontos tagjaként érez
zék magukat.
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SÓSTÓI SZIVÁRVÁNY IDŐSEK OTTHONA

„ Tartozunk pedig mi az erősek, 
hogy az erőtelenek erőtlenségeit 

hordozzuk, és ne magunknak 
kedveskedjünk”

(Róm 15,1)

Nyíregyháza egyik legszebb város
része Sóstógyógyfürdő, az évszáza
dok óta kedvelt fürdőhely az érintet
len természet hangulatát idézi. A 
mesés szépségű erdőt szívesen ke
resik fel kicsik és nagyok, gyermekek 
és idősek egyaránt. Megannyi neve
zetessége mellett, itt az évszázados 
tölgyfák árnyékában kapott helyet, 
immár több mint 50 éve a város első 
és legnagyobb férőhelyszámmal mű
ködő integrált szociális intézménye, 
a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona. 
1968-as megnyitása óta sok idős 
ember számára jelentett egy mozgal
mas élet végső szakaszában intéz
ményes otthont, és emberséges gon
doskodást.

A Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség által fenntartott Sóstói 
Szivárvány Idősek Otthona a város 
egyik legmeghatározóbb diakóniai in
tézménye. A diakóniai szolgálat, az idő
sek, elesettek segítése tradicionálisan 
az egyházhoz szorosan kötődő tevé
kenység volt minden történelmi idő
szakban. Ez gyülekezeti szinten, vagy 
intézményesülten egyaránt értelmezhe
tő. Az intézményes diakónia az adott 
kor legnagyobb szociális problémáival 
foglalkozott, azokra kereste a választ. 
A mai kor egyik legnagyobb kihívása 
az egyre növekvő számú idős ember 
ellátása. Az intézmény falai között ott
honra lelnek az idősek mellett pszichi
átriai betegek, mozgásfogyatékosok és 
működik átmeneti elhelyezés, gondo
zóház is. Maga az intézmény, jelentős 
szakmai múltra tekint vissza, 2011 óta 
már egyházi fenntartásban szolgálja 
Nyíregyháza és Nyírpazony szociálisan 
rászorulóit. Jól mutatja az otthon jelen
tőségét, hogy Nyíregyháza legnagyobb
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intézményeként itt működik a városban 
rendelkezésre álló bentlakásos férőhe
lyek közel egyharmada. A Sóstói 
Szivárvány Idősek Otthona székhe
lyén 305 férőhely található. Az Idősek 
otthonában 212 férőhely van, 30 fé
rőhelyen idősek gondozóháza, 30 fé
rőhelyen mozgásfogyatékosok ápoló 
gondozó otthona, 33 férőhelyen pszi
chiátriai betegek otthona működik. Az 
Etel közi telephelyen további 50 idő
sek otthona férőhely szolgálja a jogo
sultak elhelyezését.

Néhány szóban 
az Idősek Otthonáról

Az idősek otthonában az önmaguk 
ellátására nem, vagy csak folyama
tos segítséggel képes személyek 
gondozását végezzük.

Az idősek otthonában szép lakó
környezetben, szakszerű személyzet 
gondoskodik az idős emberekről. Az 
épületek teljesen akadálymentesítet
tek, három szinten, öt pavilonban, a 
lakószobák egy,- kétágyasak.

Az idősek otthonán belül külön gon
dozási egységben vagy csoportban 
kell ellátni azt a személyt, akinél a 
külön jogszabályban meghatározott 
szerv a demencia körébe tartozó kö
zépsúlyos vagy súlyos kórképet álla
pít meg.

A demens ellátás biztosítása során 
előtérbe helyeztük az elmúlt években a 
biztonságos környezet megteremtését.

A demens ellátás területén a lakók 
elhelyezése 2, illetve 3 ágyas lakó
szobákban történik, mind a lakószo
bák, mind a közlekedő folyosó tága
sak, és természetes fénnyel megvi
lágítottak, jelzésekkel ellátottak.

Az ismert demográfiai változások 
miatt intézményünkben is folyamato
san nő a demens ellátottak aránya. A 
folyamat miatt a demens személye
ket biztonságosan, és személyre sza
bottan ellátó férőhelyek folyamatos 
fejlesztése szükséges a „Pavilon” 
épületben az idősek otthonában is. 
2017-ben a Pavilon földszinten, a D
E pavilonokban került kialakításra 
demens részleg. 2018-ban ez egé-
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szült ki biztonságos demens udvar
ral, majd 2018-második felében a 
Pavilon I. emeleten a D-E pavilonok 
is átalakításra kerültek. Ezen változá
sok a férőhelyek számát és struktú
ráját nem érintik, ugyanakkor a 212 
idős férőhelyen belül nagyobb lehe
tőséget adnak a demens személyek 
biztonságos ellátására.

Időskorúak Gondozóházáról el
mondható, hogy többségében idős 
emberek veszik igénybe, néhány hét
től 1 évig terjedő időtartamban. A tar
tós bentlakásos elhelyezés iránti igény 
növekedésével párhuzamosan megje
lent az átmeneti elhelyezést kérők 
száma, évszakonként más-más oko
kat és időtartamokat nevesítve. Az el
múlt években egyre hosszabb időtar
tamra kerülnek elhelyezésre az ellá
tottak, gyakori, hogy a gondozóház
ból, már nem haza vezet az útjuk, 
hanem az idősek otthonába.

Pszichiátriai Betegek Otthonában 
az önálló életvitelre nem képes, el
térő önellátási szinten lévő ellátottak 
egyénre szabott, minél magasabb

szintű ellátása, önellátásuk mérté
kének javítása, illetve a meglévő ké
pessége ik m inél hosszabb ideig 
való szinten tartása, szabadidejük 
tartalmas eltöltésének megszerve
zése, közösségi kapcsolata ik fe j
lesztése, ezáltal életm inőségük ja 
vítása a cél. Ezen ellátási formába 
az a krónikus pszichiátriai beteg ve
hető fel, aki az ellátás igénybevé
te lének időpontjában nem veszé
lyeztető állapotú, akut gyógyintéze
ti kezelést nem igényel és egészségi 
állapota, valamint szociális helyze
te miatt önmaga ellátására segítség
gel sem képes.

A Fogyatékos Személyek Ott
honában olyan mozgásfogyatékos 
személyek ellátását tudjuk vállalni, 
akik az életvitelükben állandó és fo 
lyamatos segítséget igényelnek. A 
Fogyatékos Személyek Otthonába 
az a fogyatékos személy vehető fel, 
akinek oktatására, képzésére, fog 
lalkoztatására, valam int gondozá
sára csak intézményi keretek kö
zött van lehetőség.
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A Sóstói Szivárvány Idősek
Otthona szakmai fejlesztései:

Intézményünk minden részlegén 
biztosítjuk az ápolás -  gondozást. Az 
elmúlt időszakban folyamatosan javí
tottuk az ápolás tárgyi- és szakmai 
feltételeit. Az alapápolási feladatok 
mellett a szakápolási feladatok egy 
részét is el tudja látni az intézmény. 
A gondozó és ápoló személyzet kép
zése folyamatos, az emberséges és 
korunk elvárásainak megfelelő ápo
lás biztosítása érdekében. Az intéz
mény biztosít szakorvosi ellátást több 
területen, és szervezi az ellátottak 
szűrését, szakrendelői vizsgálatát.

A biztonságos és szép környezet 
megteremtése mellett a professzioná
lis mentálhigiénés- lelki gondozást is 
fontosnak érezzük. A mentálhigiénés 
szakemberekből álló csoporthoz tar
toznak a gyógytornászok és gyógy- 
masszőrök. A mindennapi lelki gon
dozás biztosítása érdekében intéz
ményi lelkész teljesít szolgálatot. A 
csoport tagjai nem csak a részlegei
ken szervezik a mindennapi foglalko
zásokat, hanem az intézményi ren
dezvények, programok lebonyolítása 
is a feladataik között van. A foglalko
zások közül legnépszerűbb az állat
asszisztált terápia, mely 2017 óta 
működik az intézményben. A speciá
lis terápia célja a szociális kapcsola
tok beszűkülésének megakadályozá
sa, a feleslegesség érzésének csök
kentése, a kommunikáció fejlesztése, 
továbbá az idős ember szellemi-fizi- 
kai-lelki egyensúlyának megtartása, 
karbantartása, egészségi állapotának 
fenntartása, egészségi állapotában 
bekövetkező romlás megállítása, le
lassítása. További cél az idős ember 
aktivitásának fenntartása, mellyel

megelőzhetők a mentális zavarok ki
alakulásai, az egyéni aktivitás minő
ségének és mennyiségének növelé
se, az életút feldolgozásában való se
gítség. A legfontosabb azonban az 
örömteli együttlét, ahol a pillanatokat, 
a jelent pozitívan élhetik meg közö
sen, így erősödik a közösségi érzés, 
új kapcsolatok alakulhatnak ki. Siker
élményhez juttatás- differenciált fel
adat adás közben.

A foglalkozások mellett elengedhe
tetlen a kulturális élet szervezése is, 
melynek kapcsán rendszeresen vehet
nek részt a lakók színházi előadáso
kon, kirándulásokon, múzeumlátogatá
son, egyéb városi rendezvényeken.

Sokfelé foglalkozás színesíti a hét
köznapokat: ilyen a mozgásterápia, 
zeneterápia, biblioterápia, mentálhigi
énés foglalkozás, kézműves foglalko
zások, kutya asszisztált foglalkozá
sok, játékterápiák.

A „demens udvar” birtokbavételét 
követően klubtagjaink sokkal több időt 
tudnak önállóan is a szabadban töl
teni, pl. sétálhatnak a kialakított sétá
nyon, kiülhetnek a padokra, félre tud
nak vonulni. Foglalkozásainkat pedig 
a gyógynövényes sziget adta lehető
ségek is színesítik.

Jelenleg folyik a terápiás célú kony
ha kialakítása.

Nappali ellátás (25 fő 
engedélyezett létszámmal)

Intézményünk vegyes profilú (in
tegrált) intézmény, melynek kereté
ben a szakosított ellátás mellett alap
szolgáltatást biztosítunk az ellátottak 
számára. Az elmúlt évek tapasztalata 
azt mutatja, hogy a nappali ellátást sok 
esetben azon idős emberek és hoz
zátartozóik részesítik előnyben átme-
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neti lehetőségként, akik bentlakásos 
otthoni e lhelyezésre várakoznak. 
Azonban azt is meg kell említeni, hogy 
ez a fajta „fúzió” nappali ellátás és bent
lakás között azt eredményezi, hogy az 
idősek a nappali ellátás során megis
merik a bentlakásos elhelyezést, ba
rátságok alakulnak ki a lakókkal, dol
gozókkal, közös programokon vesz
nek részt és mire a teljes ápolás-gon
dozásra sor kerül, akkor már vagy mi
nimális félelmekkel, vagy félelmek nél
kül érkeznek meg az otthonba.

A S ó s tó i S z iv á rv á n y  Id ő se k  
O tthonában az Idősek Klubja kere
tein belül a szellemi hanyatlásban 
(demenciában) szenvedő idősek szá
mára is nyújtunk nappali ellátást hat
napos nyitvatartási rendszerben.

Az otthonukban egyedül, vagy csa
ládtagjaikkal élő idős/ demens szemé
lyek számára nélkülözhetetlenné vált 
az intézmény szállítási szolgáltatá
sa , mely szintén a családok életének 
m egkönnyítését célozza meg. A 
demens szeretteiket magukhoz vevő 
családok többségében még aktív ko

rúak, dolgozni járnak, így az idős hoz
zátartozójuk eljuttatása az intézmény
be nehézségekbe ütközik. Ezzel a 
szolgáltatásunkkal is, mely díjmente
sen vehető igénybe, segíteni kíván
juk a családokat, hogy az idős ember 
minél tovább az otthonában, szeret
tei körében élhessen.

Alapvető célunk, hogy a demenciával 
küzdő idős ember a szellemi leépülése 
során életminőségét megőrizve, jó köz
érzettel, pszichés és szomatikus egyen
súlyának megtartása mellett élje életét, 
érzékelje a jó bánásmódot, képes le
gyen élvezni az adott pillanatot, és olyan 
támogatást kapjon, mely késlelteti álla
pota romlását. Önellátási képességé
nek csökkenése mellett is kielégítet
tek legyenek szükségletei, és meg 
tudja őrizni emberi méltóságát.

Feladatunk a demens szem ély 
ápolási-gondozási szükségleteinek 
kielégítése, önellátási képességeinek 
szinten tartása, esetleg javítása, a 
képességromlás késleltetése, illetve 
a képességek csökkenéséből szár
mazó zavarok enyhítése.
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NYÍREGYHÁZA-VÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
JÓKAI IDŐSEK KLUBJA

„...legyetekmindnyájan egyetértők, 
együttérzők, testvérszeretők, 
könyörületesek, alázatosak..., 
hogy áldást örökölhessetek."

(1. Péter 3:8-9.)

A Jókai Idősek Klubja, szociális 
alapszolgáltatást nyújtó intézmény. 
Diakóniai szolgálatát 2002-ben kezd
te meg. Alaptevékenységei: idősko
rúak nappali ellátása, szociális étkez
tetés és házi segítségnyújtás.

Szolgáltatásai körét a lehetőségek
hez mérten fokozatosan bővítve, 
szükség és igény szerint segíti a rá
szorulókat. Kiemelt feladata a hátrá-

nyos szociális helyzetben lévő idős 
emberek egyénre szabott, szeretet
teljes gondozása. Szolgáltatásaink 
segítik az időseket önálló életvitelük 
fenntartásában és lehetővé teszik, 
hogy függetlenségüket megőrizve 
saját otthonuk nyugalmában, bizton
ságában éljék életüket. Arra törek
szünk, hogy munkánkban jelen le
gyen a bizalom, a folytonosság, az 
elfogadás és a remény.

A szolgálat több mint 600 időskorú 
napi ellátásáról gondoskodik. A házi

segítségnyújtás ellátottainak száma 
477 fő, a szociális étkezést 90 fő, az 
idősek nappali ellátását jelenleg 80 fő 
veheti igénybe. Felekezeti hovatarto
zásra való tekintet nélkül biztosítjuk

a lelki gondozás lehetőségét vala
mennyi ellátottunk számára, melynek 
feladata: az idős emberek lelki irányí
tása, magányuk feloldása, lelkük bé
kességének megteremtése: Istennel, 
embertársainkkal, saját magukkal.

Az intézmény fenntartója 58 fő részé
re biztosít munkalehetőséget, ezáltal 58 
család számára nyújt kiszámítható jö
vedelmet, biztos megélhetést.

Gondozónőink mindennapi munká
jában jelen van a szeretetszolgálat.

Annyira természetesen, hogy nem 
is nevezik nevén... „csak” végzik.
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JÓKAI MÓR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Neveld a gyermeket a neki 
megfelelő módon, még ha 

megöregszik, 
akkor sem tér el attól.”

(Péld. 22,6)

a 2-es sorszámot kapta és hozzácsa
tolták a volt római katolikus elemi is
kolát is. 1964-65-ben építették fel a 
Színház utcai hattantermes épületet, 
ami a Jókai központi épülete lett.

1995-ben a város képviselő-testü
letének határozata alapján az iskola

A Nyíregyházi Jókai Mór 
Református Általános Iskola 
jogelőd intézménye a Dr. Bartók 
Jenő (1869-1953) református 
lelkész kezdem ényezésére, 
1906-ban a la p íto tt Polgári 
Fiúiskola. Az első tanévben a 
református elemi iskola egyik 
termében folyt a tanítás. A kö
vetkező évben a város átvette 
az iskola fenntartói szerepét, így 
az új elnevezése Nyíregyházi 
Községi Polgári Fiúiskola lett.

Jókai Mór születésének 100. évfor
dulója alkalmából, 1925. március 6- 
án a város képviselő-testülete rend
kívüli díszközgyűlésén az iskola ne
vét Nyíregyházi Községi Jókai Mór 
Polgári Fiúiskolára változtatta.

1945-ben beindították az általános 
iskola 5. osztályát, ezzel az iskola Jó
kai Mór Községi Általános és Polgári 
Fiúiskolává vált. Az államosítás után

visszakerült az egyházak kezelésé
be. A római katolikus és a református 
egyház egyaránt visszakapta az őket 
megillető épületeket. Annak érdeké
ben, hogy a nyolc évfolyamos rend
szer továbbra is egységben működ
hessen, a református egyház megvá
sárolta a Színház utcai iskolarészt. 
Így lett az iskola fenntartója 1995. 
augusztus 1-től a Nyíregyháza-Városi 
Református Egyházközség.

A Jókai egy megyeszékhely belvá
rosában, a színház szomszédságá
ban működő, nagy hagyományokkal 
rendelkező, éppen 113 éves 8 évfo
lyamos keresztyén általános iskola.

Célunk és küldetésünk a tanítvá
nyaink hitre nevelése. Mottónk: „Kö
vetelek tőled, mert becsüllek.” Fon
tosnak tartjuk, hogy a keresztyén 
igazságot alázattal, szeretettel hirdes
sük a gyermekeknek. Iskolánk múlt-
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jából (hiszen hajdan városszerte csak 
„Jókai Egyetemeként emlegették) 
következően pedig feladatunknak te
kintjük a minőségi nevelést-oktatást. 
Iskolánk küldetésének tekinti a ke
resztény értékek, a nemzeti kultúra és 
a történelmi hagyományok megőrzé
sét. Ennek érdekében szervezünk 
több mint két évtizede a Kárpát-me
dencei református iskolák számára 
találkozót, versenyeket. Az idén 39 
iskola több mint 300 diákja jött el ren
dezvényünkre.

A Jókai Nyíregyháza városban, 
ahol 27 (!) általános iskola működik, 
nagy elismerést vívott ki. Egyike va
gyunk azon iskoláknak, ahová a csa
ládok szívesen íratják be gyermekei
ket. Osztályaink 28-32 fővel működ
nek, az idei tanévet 3 osztályban 90 
első osztályos diák kezdi el.

Iskolánkban 28 tanulócsoportban 
összesen 762 gyermek tanul.

A pedagógusok száma: 65 fő.
Tanulóink a város legjobb gimnázi

umaiban és szakközépiskoláiban ta
nulnak tovább.

„Vizsgáljatok felül mindent, a jót 
tartsátok meg.” Tesz I. 5,21

A jó hagyom ányok megtartása

mellett innovációk jellemzik szakmai 
munkánkat. Az elmúlt 3 esztendőben 
regisztrált tehetségpontból Kiválóan 
Akkreditált Tehetségpont lettünk, majd 
idén szeptembertől Kistérségi Refor
mátus tehetségközponti szolgálatot 
látunk el.

Szakmai stratégiai célunk a tehet
ségek gondozása, az egyénre szabott 
személyiségfejlesztés, keresztyén is
kolához méltó szerepvállalás a gyer
mekek nevelésében.

Itt nemcsak a pedagógusok vigyáz
zák, nevelik, tanítják a gyermekeket, 
itt a gyülekezet, a család és az iskola 
együtt munkálkodik azon, hogy a 
gyermekek biztonságban növeked
hessenek, és gyarapíthassák kincse
iket, a tudományt és az igazi tudást, 
a hit dolgait.
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MUSTÁRMAG REFORMÁTUS BÖLCSŐDE

A mennyek országa hasonlít a 
mustármaghoz, amelyet fogott a 
gazda és elvetett földjében. Ez 

kisebb minden más magnál, amikor 
azonban felnő', nagyobb minden 

veteménynél, fává lesz...”

(Máté 13,31-32)

A Nyíregyháza- Városi Református 
Egyházközség fenntartásában műkö
dő Mustármag Bölcsőde, egész év
ben 20 hetes kortól 3 éves korig fo
gadja a gyerekeket, hétfőtől- pénte
kig 06:30-17:30-ig családias légkör
ben, szakképzett munkatársakkal.

Célunk, hogy boldog gyermekeket 
neveljünk, akik tudnak vidáman ját
szani, felszabadultan örülni, tevé
kenykedni, hatalmas mozgásigényü
ket kielégíteni, érdeklődnek, kíváncsi
ak, szeretnének minél többet megtud
ni a külvilágról, tevékenységükben 
használják fel tapasztalataikat, szó
kincsük gyarapodjon, beszédkész
ségük folyamatosan fejlődjön.

Arra törekszünk, hogy a gondjaink
ra bízott gyerekekből a körülölelő vi
lágra nyitott, érdeklődő, önállóan gon
dolkodó emberek váljanak.

Legfontosabb feladatunk közé tar
tozik, a gyermek családjának, család
nevelő munkájának a folytatása.

Családias légkörű, családbarát, 
életvidám, gyermekközpontú a böl
csőde, amely a maximálisan fogad
ható 60 gyerek számára biztosítja a

korszerű, személyre szabott, egész
séges, biztonságos körülmények kö
zött való szeretetteljes nevelést, gon
dozást, gondoskodást. A gyermekek 
egyéni képességeiknek megfelelően 
szocializálódnak.

Bölcsődénk egyházi fenntartású, 
ezért nagyon fontos a gyermekek hit
ben való nevelése. Bibliai történetek, 
egyházi énekek, imádságok segítsé
gével próbáljuk közvetíteni a keresz
tyén értékeket. Fontosnak tartjuk, 
hogy nemcsak az értelmi fejlődésben, 
hanem a lélek egészségére is figyel
jünk.

Küldetésünk, hogy a szülői házzal 
együtt feltárjuk, megértsük, vezessük 
Isten ránk bízott ajándékát, a gyerme
ket. Tesszük ezt biztonságos, derűs, 
kiegyensúlyozott, elfogadó szeretet
teljes nevelői légkörben, ahol a ke
resztyén szellemiség, világkép és ér
tékrend érvényesül.

„A gyermek pedig növekedett és 
erősödött, megtelt bölcsességgel, 
és az Isten kegyelme volt rajta.”

Lukács 2:40
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A fejlesztések megvalósulása 
az alábbi három fő területre 

fókuszál:

(vJ Jó gyakorlatok átvétele, alkal
mazása

(vJ Ápolás-egészségügyi támoga
tási rendszerfejlesztés

(£$ Komplex szolgáltatások 
nyújtását elősegítő eszközök

TÁMOGATÁSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

0 Adminisztrációs szoftver 
bővítése

(vJ Szoftver új modul integrá
lása

(vJ Minőségbiztosítás

j l*0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS 

FEJLESZTÉSE

HATÉKONYSÁGFEJLESZTÉS
A

NYÍREGYHÁZA-VÁROSI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG SZOCIÁLIS 

KÖZFELADATOT ELLÁTÓ 
INTÉZMÉNYEINÉL

A 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó 
egyik hazai cél a közszolgáltatások hatékonysá
gának javítása, a közfeladat-ellátások korszerűsí
tése és az ellátások hozzáférésének javítása.

A szociális és gyermekvédelmi szakellátásban 
fenntartói szerepet vállaló egyházi szervezetek 
támogatására került kiírásra az EFOP-1.9.8-2017 
kódszámú Európai Unió által finanszírozott felhívás, 
melyre

a Kálvineum Idősek Otthona 
és a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona

fejlesztése céljából a Nyíregyháza-Városi Református 
Egyházközség sikerrel pályázott.

A  PR O JEKT CÉLJA:

(vJ javítsa az intézmények működési hatékonyságát 

(v$ és az ellátás minőségét;

(vJ Szervezetfejlesztés

(vJ Fenntartható koordinációs 
iroda létesítése

(vJ Monitoringrendszer kialakítása

(vJ segítse az otthonok felkészültségét a
jogszabályi változásokból fakadó feladatok 
változására;

(vJ erősítse az együttműködést az intézményeken 
belül és azon túlmutatóan is.



o
ELLÁTÁS

FEJLESZTÉSE

TÁMOGATÁSI
RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

Az intézkedésekhez kapcsolódóan 
s za k m a i k é p zé s e k re , k o n z u ltá c i
ó k ra , és a lk o tó  m ű h e ly m u n k á ra  is 
sor kerül, melynek során b ő vü l az  
e llá tá s b a n  d o lg o z ó k  e s zk ö z tá ra .

A  fejlesztések része új in fo rm a tik a i 
re n d s ze re k  b e v e ze té s e , az ellátás 
m inőségének biztosítása érdekében 
a meglévő fo ly a m a to k  fe lü lv iz s g á 
la ta , illetve további, a szociális terüle
ten működő szakmai feladatellátók-

<%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS 

FEJLESZTÉSE

kai a m e g lé v ő  e g y ü ttm ű k ö d é s e k  
m e g e rő s íté s e  és  ú jak  k ia la k ítá s a .

Az intézményi hatékonyságra vonat
kozó tevékenységek célja, hogy b iz 
to s íts a  az összetett szabályozási 
környezetnek megfelelő, á tlá th a tó  
m ű k ö d é s t, mindezt a kapcsolódó 
a d m in is z trá c ió s  te rh e k  c s ö k k e n 
té s é v e l és a fe la d a te llá tó k  m o tiv á 
c ió já n a k  fe jle s z té s é v e l és  le lk i
e g é s z s é g é n e k  á p o lá s á v a l.

A  p ro je k t v á rh a tó  le g fo n to s a b b  e re d m é n y e , h o g y  az  
in té z m é n y e k  m á r m a is m a g a s  s z ín v o n a lú n a k  é rté k e lt e llá tá s i 

m in ő s é g e  to v á b b  e rő s ö d jö n .



Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 10-11-12.

Telefon: 42/507-048
E-mail: nyiregyhaza-varosreformatus.hu 
egyablakos ügyintéző: Fucsovics Péter 

E-mail: nyvrek.irodagmail.com 
•

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség 
„Kálvineum” Idősek Otthona

4431 Nyíregyháza, Kemecsei utca 28.
Telefon: 42/475-085 

Telefon/Fax: 42/475-278 
E-mail: nyvrek.kalvineum@gmail.com

Intézményvezető: Szentiné Bosnyák Zsuzsanna Telefon: 42/475-085 /13. mellék 
Intézményvezető helyettes: Gincsainé Kovács Gabriella Telefon 42/475-085 /12. mellék 

Szociális étkeztetés: 42/476-681 
E-mail: kalvineumetkeztetes@gmail.com 

•
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona

4431 Nyíregyháza Tölgyes u 11. 
info@sostoiszivarvany.hu 

Telefon: 06-42/479-777 
Intézményvezető: Vári Zoltán 

intezmenyvezeto@sostoiszivarvany.hu 
Nappali ellátás vezető: Pivnyikné Antal Ágnes 

nappali@sostoiszivarvany.hu 
Ellátottak felvételével kapcsolatos ügyintézés:
Tószeginé Vass Mónika szociális munkatárs 

toszegine@sostoiszivarvany.hu 
Etel közi telephely 

4400 Nyíregyháza, Etel köz 11-13.
Telefon: 06-42/444-122 

Telephely vezető: Pappné Dr. Papp Nikoletta 
E-mail: etelkoz@sostoiszivarvany.hu 

•
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség 

Jókai Idősek Klubja
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 6.

Telefonszám: 06-42/401-864 
Házi segítségnyújtás iroda: 06-42/783-121 

E-mail: jokaiklub@gmail.com 
Intézményvezető: Bécsi Katalin 

Telefon: 06-42/401-864; 06-30/603-8459 
•

Jókai Mór Református Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Színház u. 3.

E-mail: jmri.nyh@gmail.com 
Telefon: 42/870-064

Intézményvezető: Mócsánné Nagy Ágnes
•

Mustármag Református Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 22.

Telefon: 06-42/781-258 
E-mail: mustarmagbolcsi@gmail.com 

Intézményvezető: Kulcsárné Fejes Anita
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