ÉVES
JELENTÉS

2015

Bevezetés
„Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek.” (Mk 2,3)
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának életében a 2015 év a kapcsolatépítés jegyében zajlott. A Márk evangéliumában szereplő történet, amikor is Jézus meg�gyógyítja a béna férfit, arról vall, hogy a négy barát egy emberként volt jelen a történésekben.
A négy férfi egy emberként hitt és bizakodott, hogy Jézus Krisztus személye, Ő maga jelenti a
megoldást, szabadítást, hogy Jézus Krisztus képes meggyógyítani a szeretett barátot. A diakóniai szolgálat nem jelenthet öncélú szolgálatot. Az imént idézett rövid szakasz is erről tanúskodik, hogy a segítőkész férfiaknak egyen-egyenként is el kellett végezniük a rájuk bízott feladatot.
Tartották, majd leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt...
A 2015 évben is megköszönjük Urunknak azt, hogy egyen - egyenként is adott megbízást, feladatot és erőt annak elvégzésére. Az Ő kegyelme és segítsége által tudjuk végezni ezt a szolgálatot.
Az Úr áldásában, segítségében bízva, hisszük és reméljük, hogy sikerül elérni és megvalósítani
az általunk kitűzött célokat. Hálát adunk Mennyei Atyánknak, azért, hogy olyan munkatársaink
és partnereink vannak, akikkel azonos célokért munkálkodhatunk.
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A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja ( a továbbiakban SZRKE DK)
olyan intézménye a református egyháznak, amelynek elsődleges célkitűzései között szerepel
a diakónia szolgálatok átfogó támogatása a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén
belül. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata az egyes gyülekezetekben végzett diakóniai munkára kiterjedő felügyeleti szempontot gyakorolva, valamint a diakóniai szolgáltatásokra való tekintettel létrehozta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központját.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja a Kulturális Minisztérium rendelkezése alapján (Ministerstvo kultúry SR č. MK-33/2001-1) került bejegyzésre.
A diakónia feladatai sokrétűek, az egyház diakóniai tényleges szolgálatáról szóló 1/2003-as
számú törvény 1.§ -a 2 bekezdése értelmében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház feladatának tekinti a betegek és fogyatékkal élők gondozását, ápolását, elhagyottak megsegítését, elesettek támogatását, nehéz szociális helyzetben lévők megsegítését, sérelemmel küzdők
erősítését, válsághelyzetbe jutott emberi életek gyámolítását. A törvény jogi keretet biztosít a
diakóniai szolgálatok számára, valamint egységesen vonatkozik minden önálló egyházi szervezetre, valamint az ő általuk közvetlenül vagy közvetett módon létrehozott és fenntartott diakóniai intézményekre és közhasznú szervezetekre.

1. Perszonális terület
A SZRKE Diakóniai Központjának a 2015. 12. 30 -as terjedő időpontig 3 alkalmazottja volt a következő munkaköri pozíciókban: igazgató, koordinátor, közgazdász.
yy

Igazgató:

Ibos Henriett (munkaidős foglalkoztatottság 1,0 munkakör)

yy

Koordinátor:

Csiffáry Ildikó (munkaidős foglalkoztatottság 0,6 munkakör)

yy

Közgazdász:

Kollár Erika (munkaidős foglalkoztatottság 0,3 munkakör)

Az alkalmazottak munkaidős foglalkoztatottsága összesen 1.9 munkakört jelentett.
A 2015-os év folyamán Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának meglévő irodája kibővült egy kihelyezett irodával. A kihelyezett iroda a Rimaszombati Zsinati Iroda
épületében található.

2. Igazgatótanács
A Diakóniai Központ igazgatótanácsának alkotótagjai:
yy
yy
yy
yy
yy
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Fitos András
Mikos Annamária
Révész Tibor
Molnár Zsolt
Jaroslav Géczi

A SZRKE DK igazgatótanácsa a 2015 évben háromszor ülésezett:
1) Rimaszombatban 2015. 2. 23-án
2) Rimaszombatban 2015. 8. 3-án
3) Komáromban 2015. 11. 18-án

3. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai
Központjának jövőképe - víziója
A Diakóniai Központ igazgatótanácsa előterjesztette, majd 2015. 2. 23-án elfogadta a 20152020 terjedő időszakra szóló jövőképet, amely hét diakóniai szolgálati területet ölel fel:
yy

új koncepció kidolgozása

yy

hatékonyabb hírközlés, célzott információk közvetítése

yy

a gyülekezeti diakónia támogatása és fejlesztése

yy

a diakónusok gyakorlati képzése és felkészítése

yy

humanitárius tevékenység és válságkezelés

yy

a diakóniai szolgálat és az egyes missziói ágak összekapcsolása

yy

aktív részvétel az ökumenikus mozgalomban

4. A SZRKE Diakóniai Központjának 2015-ös
évi költségvetési beszámolója
1. Bevétel
Üzemeletetési javadalom a SZKM részéről
Külföldi projektek
Belföldi projektek
Adományok
Gyűjtés
Egyéb
Bevétel összesen:

26.555
2.245,75
1.500
1.946,1
77.788,08
889,36
110.924,29
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2. Kiadás
Bruttó fizetések
Elvezetés
Fogyóeszközök
Postai, banki, telekommunikációs kiadások, helységek bérleti díja, útiköltség
Frissítő
Pénzbeli és tárgyi jellegű adományok
Kiadás összesen:

13.053,13
4.225,70
1.863,52
9.788,96
170,19
48.207,62
77. 309,12

3. A célzott állami támogatás felhasználása a 2015-ös évben
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 2015-ben a SZRKE Diakóniai Központjának az
SK 95 0200 0000 0013 1302 2053 – as folyószámlájára 26 555,00 EUR összeget utalt.
A 2015-ös év költségeinek elszámolása euróban, csoportosítva
Fizetések, pótlékok, valamint az alkalmazottakkal kapcsolatos
további kiadások
A fenti kiadások után befizetett illetékek
Fogyóeszközök (irodai szükségletek)
Postai, banki, telekommunikációs kiadások
Helységek bérleti díja
Egyéb kiadások, valamint étkeztetés biztosítása
Útiköltség

Összesen:

13 053,13
4215,3
665,75
1597,31
1770,18
1625,39
3628,08

26555,14

5. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai
Központja szervezésében megvalósított programok,
tevékenységek 2015 -ben
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yy

A Diakóniai Központ szervezésében megvalósult egy a missziói és diakóniai kérdéskörökkel foglalkozó reprezentatív felmérés. A felmérés teljes anyaga megtalálható a Diakóniai
Központ honlapján.

yy

Partneri kapcsolatok is erősödtek, hiszen 2015-ben a Diakóniai Központ tagja lett a
SocioFórum egyesületnek, valamint ASSP – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
a Szociális szolgáltatásokért felelős társulásnak.

yy

2015 januárjában átadásra került Tany községben egy Napközi foglalkoztató intézmény,
amelynek falai között helyett kapott az idősek napközis otthona, ill. a fogyatékkal élők
műhelye.

yy

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata összegyházi adománygyűjtést hirdetett a Kárpátalján élő református testvérek megsegítésére. A 2015 év folyamán az ös�szegyűjtött adományok összege elérte a 73. 458, 71 eurót. Az adománygyűjtés a 2016
évben is folytatódik, mégpedig a „Kárpátalja nincs egyedül” cím alatt.

yy

A 2015-ös év folyamán lezárult az Együtt kön�nyebb rajzpályázat. A meghirdetett rajzverseny
témája a segítségnyújtás volt. A beérkezett pályaművekből összeállításra került egy magyar szlovák kétnyelvű falinaptár. A falinaptár megvásárolható volt a Diakóniai Központ irodájában,
lelkészi hivatalokban, valamint önkéntesek bevonásával is terjesztésre került. Az így befolyt
összegből a komáromi kórház gyermekosztálya
jutott segítséghez, ahol három betegszoba ablakcseréje valósulhatott meg a támogatásból.
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yy

Egyházunk Diakóniai Központjának küldöttsége április utolsó hetében szakmai találkozón vett részt, amelyen megismerkedett
a Cseh Testvéregyház diakóniájával. A látogatás elsődleges célja a közös kapcsolatteremtés volt. A megvalósult találkozó folytatásaként 2015. június 29-én Vsetínben egy
közös együttműködési nyilatkozat – memorandum aláírására került sor.

yy

A Diakónia Központ munkatársai 2015. április 20-tól-21-ig Nemzetközi Diakóniai és
Missziói Konferencián vettek részt, amelynek Berekfürdő adott otthont.

yy

Fontos megemlíteni, hogy a Diakóniai Központ folyamatosan bekapcsolódott a Magyar
Református Szeretetszolgálat munkájába – közös találkozók, szakmai megbeszélések,
közösen indított projektek által is.

yy

Egyházunk Diakóniai Központja karöltve a Magyar Református Szeretetszolgálattal, 2015
májusában újra megszervezte a Szeretethíd programsorozatot. A meghirdetett programsorozathoz 3000 önkéntes csatlakozott - egyéni, illetve kisebb nagyobb csoportokban. Az önkéntesek értékes munkájának köszönhetően sikerült újabb emberi álmokat megvalósítani.

yy

2015 júniusában, ill. novemberében a Diakóniai Központ aktívan bekapcsolódott a lelkipásztorok továbbképzésébe. A képzések jelentős hangsúlyt fektettek a szociális szolgáltatások kivitelezésére a gyülekezetek életében.

yy

2015 júniusában a német diakóniával közösen szakmai munkatársi megbeszélésre
került sor.

yy

A komáromi Selye János Egyetem teológia karával 2015 júliusában egyeztető megbeszélésre került sor, mégpedig a közös együttműködést érintő kérdésekben, amely kiterjedt
a missziológia, a diakónia és a szociális szféra témaköreire.

yy

2015 júniusában Pozsonyban közös szakmai egyeztetésre került sor a Szlovákiai
Evangélikus Diakóniával. A tárgyaláson részt vett: Buzala Szilvia és Ján Gasper. A találkozón megegyezés született a közös együttműködésről, tapasztalatcseréről.

yy

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi közösségi célú programok támogatására kiírt pályázati lehetőségével élve 2015 augusztusában kezdetét a „Családsegítés
a Felvidéken” című projekt. A projekt kivitelezése jelenleg is folyamatban van.

yy

2015 szeptemberében lengyelországi Krakkó adott otthont a nemzetközi Eurodiakonia
konferenciának. A konferencia témája a következő volt: A lelki betegséggel küszködők
megsegítése, integrációja a társadalomba - A protestáns felekezetek diakóniájának segítségnyújtása. A nemzetközi konferencián a Cseh Testvéregyház Diakóniájával karöltve,
meghívott vendégként szerepelt az SZRKE Diakóniai Központjának küldöttsége. A kiutazás elsődleges célja a lengyelországi diakóniával, valamint az Eurodiakonia képviselőivel való kapcsolatteremtés volt. 2015 decemberében a Diakóniai Központ benyújtotta
kérvényét az Eurodiakoniához tagfelvétel céljából.

yy

2015. szeptember 26-án szakmai konferenciára került sor, amelyen a Diakóniai Központ
küldöttsége is képviseltette magát. A konferencia témája: Keresztyénség és a szociális
munka, avagy 25. éves a Betánia mozgalom Szlovákiában.

yy

2015.októberében kerekasztal tárgyalásra került sor, amelyen a SZRKE elöljárói, valamint a külföldi partnerek is részt vettek. A tárgyalás célja volt megismertetni a Diakóniai
Központ szerepvállalási lehetőségeit az egyházon belüli szolgálatban. Bemutatásra került a Diakóniai Központ sokrétű tevékenysége, a Diakóniai Központ igazgatótanácsa által előterjesztett jövőkép – vízió, valamint a 2015 év nyara folyamán beindított új projekt
ismertetése. A jelenlévők továbbá megismerkedhettek két részprojekttel is, amelynek kidolgozása a későbbiekben valósult meg.

yy

Gondozói szolgálat támogatása a gyülekezeti diakónia kertén belül

yy

Diakóniai naptár támogatása a 2016-os évben

yy

2015. november 28-án Léván, majd november 29-én Ekel községben lelkipásztori házastársi csendesnapra került sor a Családsegítő program keretén belül. A csendesnap
szakelőadója Szőke Etelka és Szőke Attila lelkészházaspár volt. Két előadás is elhangzott : Változások a nemi szerepekben – Tradicionális és partneri házastársi viszonyok,
valamint Ami nem változik - Női és férfi lélek - Pszichológiai jellemzők.
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yy

December folyamán Molnár Árpád missziói tanácsos segítségével Missziói és diakóniai
találkozó megszervezésére került sor, mégpedig a SZRKE berkein belül tevékenykedő
missziói képviselők számára. A találkozó célja az egyes missziók közötti kapcsolatteremtés, ill. az együttműködés erősítése volt.

yy

2015. december 11-én Budapest adott otthont a Magyar Református Szeretetszolgálat
adományozók számára meghirdetett ünnepségének, amelyen a Diakóniai Központ küldöttsége is részt vett.

yy

2015. december 15-én Pőstyénben került megrendezésre a „Podpora opatrovateľskej
služby” - A gondozói szolgálat támogatása konferencia. A Diakóniai Központ információ és tapasztalatcsere céljából vett részt ezen az eseményen. A 2016-os év folyamán
ugyanis a SZRKE Diakóniai Központja is csatlakozni kíván ehhez az állam által támogatott kezdeményezéshez.

yy

A „Nyilas Misi karácsonya” program keretén belül sokrétű tevékenységet folytatott a
Diakóniai Központ. Egyike ezen tevékenységeknek az autizmussal élő gyermekek megsegítése volt a Komáromi Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Általános Iskolában. Ez alkalomból Isten igéjét Haris Szilárd hirdette. A decemberben megrendezett ünnepi alkalmon
részt vett az általános iskola apraja-nagyja, valamint a DK munkatársaival Konkoly Attila,
a Selye János Egyetem diáktanácsának elnöke és Takács Péter a Jókai Mór Diákkör elnöke is. Az alkalmon a Komáromi Selye János Egyetem diákjai által összegyűjtött karácsonyi ajándékcsomagok kiosztására is sor került.

yy

2015. 12. 22 -én Rozsnyón, Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnökének jelenlétében két diák számára átadásra került a Nyilas Misi Ösztöndíj,
amelyet a nemzetközi projekt keretén belül nyertek el a diákok. Ez az alkalom tovább
folytatódott az idősek otthonában tett látogatással.

yy

Év közben tovább folyt a gyülekezeti szeretetszolgálat keretén belül meghirdettet gondozói
szolgálat regisztrációja. A Diakóniai Központ szintén csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez azzal a céllal, hogy a 2016 évben beindíthassa a szociális szolgáltatás ezen típusát.

6. Befejezés
A 2015-ös év a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja számára a változások évét jelentette. A Diakóniai Központ életére jelentős hatást gyakorolt a diakónia szolgálattal kapcsolatos törvénymódosítás, valamint szükségszerűségként éltük meg a diakóniai szolgálattal kapcsolatos 2015. évre vonatkozó tervek és a jövőkép részletes kidolgozását.
A Diakónia Központ a 2015. év folyamán a jövőképben feltüntetett és megnevezett programpontokhoz ragaszkodva végezte munkáját. Továbbra is folytatódtak a már jól működő, befutott
programok. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a meglévő feladataink kibővültek, hiszen jelentős szerephez jutott a személyes kapcsolatteremtés. Utazásaink, látogatásaink elsődleges
célja nem más volt, mint a kapcsolatépítés, ill. a már meglévő kapcsolatok ápolása. Sokat tanultunk hazai és a külföldi kollégáinktól egyaránt. Ezúton is szeretném kifejezni hálámat, hogy
a személyes és megélt tapasztalatok által is segítették és előremozdítottak a Diakónia Központ
munkáját. Köszönet érte!
Diakóniai szolgálatunk legnagyobb kihívása a 2015-ös évben az egyházunk vezetése által reánk
bízott Kárpátalján élő református testvérek számára meghirdetett összegyházi gyűjtés megszervezése és kivitelezése volt. Szolgálatunk során mindvégig Isten vezetését éreztük munkánkon,
hiszen mindennemű tapasztalat nélkül kezdtük el ezt a nemes és szép feladatot. Meglepetésként
hatott, hogy 73.450 € összeg gyűlt össze. A rekord nagyságú összeg híveink adakozókészségére, érzékenységére, megérinthetőségére mutat. Mérvadónak tartom, hogy a ránk bízott anyagi
javakkal elszámoljunk, ezért az éves értékelő tartalmazza a Kárpátalján felhasznált – 2015 évre
vonatkozó elszámolást. Továbbá, nagy örömet jelent a számomra, hogy SZRKE Zsinata a 2016
évre nézve újra megbízást adott a Diakóniai Központnak, hogy tovább folytassa a gyűjtést a
Kárpátalján élő református testvérek számára.
A Diakónia Központ jövőképében jelentős helyet foglal el a gyülekezeti diakónia, annak előremozdítás, megsegítése, támogatása. A gyülekezeti diakónia jelentős szerepet játszik, alappillérként tekinthetünk rá. A kor, amelyben élünk, könyörtelen gyorsasággal halad előre és ebből
következik az is, hogy elkerülhetetlen gyorsasággal változnak a törvények. A változás folyamatában tájékozódni pedig nem egyszerű feladat. A Diakóniai Központ ezen nehézségek áthidalásában szeretne segíteni a gyülekezeteknek. A szociális, gondozói szolgáltatások beemelése
a gyülekezeti diakónia természetes közegébe, pillanatnyilag a legnagyobb megmérettetést jelenti.
A 2016-os év jelentőségteljes, hiszen a Diakóniai Központ megalakulásának 10. évfordulóját
ünnepelhetjük. Alkalom és lehetőség a visszatekintésre, emlékezésre. Alkalom és lehetőség az
új tervek és célkitűzések megvalósítására. Örömteli állapot! Soli Deo Gloria!
Tisztelettel,
Ibos Henriett
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Diakóniai Központjának igazgatónője
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Függelék
A támogatási
összeg átnyújtásának helye és
időpontja
2015. 3. 24.
Beregszász

Az átnyújtott A SZRKE
támogatási delegációjának
összeg
névjegyzéke
készpénzben
5. 000 €

Fazekas László
Ibos Henriett
Mudi Róbert

A KRE
delegációjának
névjegyzéke

Támogatott
program/projekt

Nagy Béla

Élelmiszer csomagok
megvásárlásnak
támogatása

2015. 5. 8.
Beregdaróc,
Konferencia
Központ
2015. 6. 15.
Beregdaróc,
Konferencia
Központ

0€

Balogh Attila
Zsukovszky Miklós
Hunyadi Attila

Egyeztető tárgyalás
a pénzösszegek célirányos
felhasználásáról

0€

Egyeztető tárgyalás
a pénzösszegek célirányos
felhasználásáról

2015. 7. 10.
Eszeny

8. 000 €

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Nagy Ákos Róbert
Krausz Viktor

Fábián Zoltán
Nagy Béla
Balogh Attila
Zsukovszky Miklós
Hunyadi Attila
Balogh Attila

2015. 7. 10.

3. 500 €

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Nagy Ákos Róbert
Krausz Viktor

Zsukovszky Miklós

Gyerektáborok
étkeztetésének támogatása

2015. 7. 10.
Eszeny

8. 500 €

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Nagy Ákos Róbert
Krausz Viktor

Zsukovszky Miklós

Élelmiszer csomagok
megvásárlásának
támogatása

2015. 8. 11.
Debrcen

6. 000 €

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Krausz Viktor
Molnár Sándor
Jaroslav Széles

Hunyadi Attila

Tűzifaprogram
megvásárlásának
támogatása

2015. 8. 11.
Debrcen

4. 875 €

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Krausz Viktor
Molnár Sándor
Jaroslav Széles

Balogh Attila

Tűzifaprogram
megvásárlásának
támogatása

2015. 8. 11.
Debrcen

10. 650 €

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Krausz Viktor
Molnár Sándor
Jaroslav Széles

Zsukovszky Miklós

Tűzifaprogram
megvásárlásának
támogatása

2015. 10. 12-13.

0€

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Orémus Zoltán
Krausz Viktor
Jaroslav Széles
Kendi Csaba
Somogyi Alfréd

Balogh Attila
Zsukovszky Miklós
Hunyadi Attila

Megismerkedtek az
egyházmegyékben elvégzett
feladatokkal.

Eszeny

12

Ingyenkonyhák
működtetésének –
üzemeltetésének
támogatása

2015. 11. 10
Miskolctapolca

230 €

Ibos Henriett

Hunyadi Attila

Családsegítés, fogyatékos
gyermek egyhetes lakhatási
költségének támogatása

2016. 1. 5

24. 000 €

Géresi Róbert
Ibos Henriett
Kendi Csaba
Krausz Viktor

Balogh Attila
Zsukovszky Miklós
Hunyadi Attila

Ingyenkonyhák
működtetésének –
üzemeltetésének
támogatása és
élelmiszer csomagok
megvásárlásának
támogatása

Pénzösszeg euróban

Az adományozott pénzösszeg elszámolása

4. 966, 0

Egyénileg átutalva a számlára

13. 077, 43

Pozsonyi egyházmegye

14. 560, 00

Komáromi egyházmegye

6. 271, 22

Barsi egyházmegye

6. 488, 82

Gömöri egyházmegye

8.647, 74

Abaúj – tornai egyházmegye

7. 509, 00

Zempléni egyházmegye

5. 012, 50

Ungi egyházmegye

2. 977, 00

Nagymihályi egyházmegye

3. 948, 50

Ondava – hernádi egyházmegye

73. 458, 71

Az egyházmegyék adományának összege az egyéni adományokkal együtt

- 5000, 00

Pénzösszeg kivétele, 2015. 3. 24

-20. 000, 00

Pénzösszeg kivétele, 2015. 7. 10

-21 525, 00

Pénzösszeg kivétele, 2015. 8. 11

-230, 00

Pénzösszeg kivétele, 2015. 11. 10

- 26. 600, 00

Pénzösszeg kivétele, 2016. 1. 4

+ 2. 600, 00

Pénzösszeg visszautalása a számlára, 2016. 1. 8

+ 2. 703, 71

A számlán 2016. 1. 10
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