Felmérés a helyi gyülekezetek 2014-es évi diakóniai és missziós tevékenységéről
Prieskum diakonických a misijných aktivít cirkevných zborov v roku 2014.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
2014-es diakóniai és missziós tevékenységéről szóló felmérés
kiértékelése

Vyhodnotenie prieskumu diakonických a misijných aktivít
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku za rok 2014
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A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014-es diakóniai és missziós
tevékenységéről szóló felmérésbe a helyi gyülekezetek 60,86 %-a kapcsolódott be, ami
a SzRKE Diakóniai Központja számára elegendő statisztikai mintát jelent a következtetések
levonásához. A felmérés 2015 januárjától áprílisig zajlott. Célja, hogy információértékével
alapul szolgáljon a szeretetszolgálati munkáról szóló jelentés elkészítéséhez, valamint az
analízis segítségével kidolgozható legyen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház diakóniai
és missziós szolgálatának fejlődési stratégiája. A kérdőívek témaköre arra irányult, hogy
tényleges képet kapjunk az egyes gyülekezetek szeretetmunkájáról, illetve feltérképezzük a
diakóniai igényeket és lehetőségeket a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház keretein
belül.
A felmérés első része a SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as számú, érvényben lévő
törvénye alapján végzett gyülekezeti diakónia valós működését vizsgálta. A második rész
tárgya a gyülekezetek 2014-ben végzett szeretetszolgálati tevékenysége. A harmadik
kérdéskör a SzRKE diakóniájának igényeit és lehetőségeit térképezte fel.

Do prieskumu diakonických a misijných aktivít sa zapojilo 60,86% cirkevných zborov, čo z
pohľadu ÚDRKC na Slovensku možno považovať za reprezentatívnu vzorku, ktorá má
výpovednú hodnotu. Prieskum bol realizovaný v období od januára 2015 do apríla 2015.
Cieľom prieskumu je zostaviť správu činnosti za rok 2014 a spracovanie analýzy, ktorá bude
slúžiť k vypracovaniu stratégie rozvoja diakonických a misijných aktivít Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku. Predmetom prieskumu bolo získanie reálneho obrazu
o diakonii v cirkevných zboroch a zmapovať potreby a možnosti diakonie v Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku. Prieskum obsahuje tri základné oblasti. Prvou skúmanou
oblasťou bolo reálne fungovanie zborovej diakonie podľa dnes platného zákona o diakonii RKC
na Slovensku 1/2003. Druhou oblasťou sú aktivity, ktoré v rámci zborovej aktivity boli
relizované v roku 2014. Tretia oblasť sa zameriava na mapovanie potrieb a možností zborovej
diakonie RKC na Slovensku.
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A következő táblázat a felmérésben résztvevő gyülekezetek százalékarányát mutatja
egyházmegyei felosztásban. Ezt követi a bekapcsolódott egyházközségek névsora.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty zapojených cirkevných zborov do prieskumu v rámci
jednotlivých seniorátov prepočítané na percentá. Ďalej uvádzame názvy cirkevných zborov
podľa jednotlivých seniorátov, ktorí sa zapojili do prieskumu.
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KOMÁROMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Búcsi Református Egyházközség
2) Csallóközaranyosi Református Egyházközség
3) Deáki Református Egyházközség
4) Ekeli Református Egyházközség
5) Gútai Református Egyházközség
6) Hetényi Református Egyházközség
7) Komáromi Református Egyházközség
8) Marcelházai Református Egyházközség
9) Martosi Református Egyházközség
10) Megyercsi Református Egyházközség
11) Nagykeszi Református Egyházközség
12) Nagyedi Református Egyházközség
13) Szentpéteri Református Egyházközség
14) Vágfarkasdi Református Egyházközség
POZSONYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Alistáli Református Egyházközség
2) Apácaszakálasi Református Egyházközség
3) Bögelői Református Egyházközség
4) Bősi Református Egyházközség
5) Csicsói Református Egyházközség
6) Csilizpatasi Református Egyházközség
7) Csilizradványi Református Egyházközség
8) Dióspatonyi Református Egyházközség
9) Dunaszerdahelyi Református Egyházközség
10) Ekecsi Református Egyházközség
11) Felsőpatonyi Református Egyházközség
12) Gelléri és Bogyai Református Egyházközség
13) Jókai Református Egyházközség
14) Kulcsodi Református Egyházközség
15) Lakszakálasi Református Egyházközség
16) Madi Református Egyházközség
17) Nagymegyeri Református Egyházközség
18) Nemeshodosi Református Egyházközség
19) Nemesócsai Református Egyházközség
20) Padány-Bögellői Református Egyházközség
21) Pozsonyi Református Egyházközség
22) Rétei Református Egyházközség
23) Somorjai Református Egyházközség
24) Szap-Nyáradi Református Egyházközség
25) Tanyi Református Egyházközség
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BARSI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Barsváradi Református Egyházközség
2) Érsekkétyi Református Egyházközség
3) Farnadi Református Egyházközség
4) Garamlöki Református Egyházközség
5) Garammikolai Református Egyházközség
6) Garamszentgyörgyi Református Egyházközség
7) Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társegyházközség
8) Hontfüzesgyarmat-Fegyverneki Református Társult Anyaegyházközség
9) Ipolypásztói-Garamsallói Református Társegyházközség
10) Ipolysági Református Egyházközség
11) Lévai Református Egyházközség
12) Nagykálnai Református Egyházközség
13) Nagyodi Református Egyházközség
14) Nagyölvedi Református Egyházközség
15) Nagysallói Református Egyházközség
16) Nemesborii Református Egyházközség
17) Nyitrai Református Egyházközség
18) Pozbai Református Egyházközség
19) Sárói Református Egyházközség
20) Újlóti Református Egyházközség
21) Vámosladányi Református Egyházközség
22) Zselíz-Sárói Református Társegyházközség
GÖMÖRI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Alsókálosai Református Egyházközség
2) Bátka-Zsípi Református Egyházközség
3) Gömörhorkai Református Egyházközség
4) Hanvai Református Egyházközség
5) Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközség
6) Rimajánosi Református Egyházközség
7) Rimaszombati Református Egyházközség
8) Runyai Református Egyházközség
9) Simonyi-Feledi Református Egyházközség
10) Tornaljai Református Egyházközség
ABAÚJ-TORNAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Barkai Református Egyházközség
2) Berzétei Református Egyházközség
3) Borzovai Református Egyházközség
4) Gicei Református Egyházközség
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5) Kassai Magyar Református Egyházközség
6) Körtvélyesi Református Egyházközség
7) Nagyidai Református Egyházközség
8) Péderi Református Egyházközség
9) Rozsnyói Református Egyházközség
10) Szádalmási Református Egyházközség
11) Szádelői Református Egyházközség
12) Szalóci Református Egyházközség
13) Szilicei Református Egyházközség
ZEMPLÉNI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Bacskai Református Egyházközség
2) Királyhelmeci Református Egyházközség
3) Kisgéresi Református Egyházközség
4) Kiskövesdi Református Egyházközség
5) Ladmóci Református Egyházközség
6) Nagytoronyai Református Egyházközség
7) Őrösi Református Egyházközség
8) Szomotori Református Egyházközség
9) Szürnyegi Református Egyházközség
UNGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Nagykaposi Református Egyházközség
2) Kaposkelecsényi Református Egyházközség
3) Deregnyői Református Egyházközség
4) Mokcsakerészi Református Egyházközség
5) Csicseri Református Egyházközség
NAGYMIHÁLYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Reformovaný cirkevný zbor Bežovce
2) Reformovaný cirkevný zbor Jenkovce
3) Reformovaný cirkevný zbor Lastomír
4) Reformovaný cirkevný zbor Lúčky
5) Reformovaný cirkevný zbor Michalovce
6) Reformovaný cirkevný zbor Palín
7) Reformovaný cirkevný zbor Pinkovce
8) Reformovaný cirkevný zbor Stretava
9) Reformovaný cirkevný zbor Záhor
ONDAVA-HERNÁDI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE
1) Reformovaný cirkevný zbor Brezina
2) Reformovaný cirkevný zbor Čaňa–Skároš
3) Reformovaný cirkevný zbor Nižný Žipov
4) Reformovaný cirkevný zbor Tušice
5) Reformovaný cirkevný zbor Ždaňa
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A gyülekezetek diakóniai tevékenysége
Diakonická činnosť cirkevných zborov
I.

A szeretetszolgálatról szóló 1/2003 törvény megvalósítása a gyakorlatban
Implementácia cirkevného zákona 1/2003 o Diakonickej službe do praxi

Az felmérés első része a 1/2003-as szeretetszolgálati törvény megvalósítását térképezte fel a
gyülekezetek diakóniai szolgálatában. Prvá časť prieskumu je smerovaná k zmapovaniu
fungovania diakonických služieb v cirkevných zboroch podľa zákona č.1 /2003.
1 . Van a gyülekezetben diakóniai megbízott presbiter?
Má cirkevný zbor povereného za diakonickú činnosť z radu presbyterov?
Igen/ Má :
29
Nevük/ Mená :
Sarkan Györgyné, Kuczy Lajosné, Perháč Gyongyi, Chovanné Révész Katalin, Tóth Piroska,
Sikur Mária, Koleszár Edit, Tóth Ilona, Csefo Ida, Ibos Henrieta, Sikó Mária, őszi Edit, Szabó
Margit, Oláh Ilona, Gál Piroska, Kiss Krisztina, Izsák Edit, Anna Jančová, Peres Imre, Vámos
Béla, Takács Erzsébet, Csécs Ildikó, Csóka György, Füssy Adrián, Kebuszek jolán, László
Edit, Zemlye Eszter, Viola Eszter, Holeš Libuša, Kázmér Ilona, Hodosi Pál, Kováč Erika, Varga
János, Csík György, Ferencz Éva, Vaskó Tibor, Czető Erzsébet
Nincs a gyülekezetben/ Nemá CZ :
82
Nem válaszolt / Neodpovedali:
1
Diakóniai megbízott presbiter / Presbyter poverený za
diakonickú činnosť

1%
26%

73%

Igen/ má CZ

nincs/ nemá

nem válaszolt/ neoodpovedali

A felmérés szerint 112-ből 29 gyülekezetben, tehát 26 %-ban van diakóniai szolgálatért felelős
presbiter, a táblázatban a nevük is szerepel. 73% nem rendelkezik ilyen megbízott személlyel.
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Ebből arra következtethetünk, hogy ezt a jogkört értelemszerűen a gyülekezet lelkésze vállalja
fel az összes ezzel járó kötelezettséggel együtt. Z prieskumu vyplýva, že 29 zo 112 cirkevných
zborov zapojených do prieskumu, čo činí 26 % má určeného povereného za diakonickú oblasť.
V tabuľke sú uvedené aj mená jednotlivých poverených osôb. 73% nemá menovite určenú
osobu z radu presbyterov, ktorá zodpovedá za túto oblasť v rámci cirkevného zboru. Z tohto
môžeme predpokladať, že túto kompetenciu automaticky preberá duchovný vo svojom
cirkevnom zbore so všetkými kompetenciami aj povinnosťami.
2. Van a gyülekezetben diakóniai bizottság?
Má cirkevný zbor zriadenú diakonickú komisiu?
Igen/Áno
Tagok száma / Počet členov d. komisie
Nincs a gyülekezetben/ Nemá CZ
Nem válaszolt / Neodpovedali

20
117
91
1

Diakóniai bizottság / Diakonická komisia

1%

18%

81%

Igen/ áno

nincs / nemá

Nem válaszolt/ Neoodpovedali

A presbitérium a gyülekezeti szeretetszolgálat érdekében kialakíthat diakóniai bizottságot.
Ezzel a lehetőséggel a vizsgált célcsoportból 20 gyülekezet élt, ami a 18 %-a a felmérésben
résztvevőknek. A bizottságok 117 tagot számlának, ami az SzRKE DK viszonylatában jelentős
csoportja azoknak, akik cselekvően dolgoznak, vagy szeretnének részt vállalni a
szeretetszolgálatban. 81 % úgy nyilatkozott, hogy nincs diakóniai bizottsága a gyülekezetnek.
Feltételezzük, hogy ezekben a gyülekezetekben ezt a feladatot maga a presbitérium látja el,
főleg a kisebb gyülekezetekben, ahol a bizottság létrehozása kis mértékben, vagy egyáltalán
nem valósítható meg.
Presbytérium v záujme výkonu diakonickej služby môže v rámci svojho cirkevného zboru zriadiť
diakonickú komisiu. Túto možnosť z prieskumnej vzorky využilo 20 cirkevných zboroch, čo tvorí
18 % z celkovej skúmanej vzorky. V týchto komisiách evidujú 117 členov, čo je z pohľadu ÚD
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RKC početná skupina, ktorá aktívne pracuje, alebo má záujem pracovať v oblasti diakonie. 81%
uviedlo, že nemá zriadenú komisiu v rámci svojho cirkevného zboru.
Predpokladáme, že túto funkciu plní celé presbytérium a to hlavne v menších cirkevných
zboroch, kde táto možnosť je minimálne, alebo vôbec nerealizovateľná.
3. Van a gyülekezetnek diakóniai lelkésze?
Má cirkevný zbor diakonického duchovného?
Igen / Áno
Nincs a gyülekezetben /Nemá CZ
Nem válaszolt / Neodpovedali

3
108
1

Diakónia lelkész / Diakonický duchovný
1%

3%

96%

Igen/Áno

Nincs a gyülekezetben /Nemá CZ

Nem válaszolt/ Neoodpovedali

A bemutatott táblázatból az derül ki, hogy a felmérésben résztvevők 96%-ban nincs diakónai
lelkész. 3%, 3 igenlő válasszal tüntette fel, hogy gyülekezetében szolgál diakónai lelkész. Az
SzRKE DK szerint ez nagyon kevés, s feltételezhetően egyházunk gazdasági helyzetéből adódik.
Z uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že 96% zo zapojených do prieskumu nemá v rámci
cirkevného zboru diakonického duchovného. 3 % v počte 3 kladných odpovedí uvádza, že má
diakonického duchovného. Z pohľadu ÚD RKC na Slovensku je to minimum, čo je
predpokladáme z ekonomických dôvodov našej RKC na Slovensku.
4. Kialakított-e a gyülekezet diakóniai-, vagy missziós céllal fizetett munkahelyet?
Má cirkevný zbor na účely diakónie alebo misijnej činnosti zriadené pracovné miesto? (nie
dobrovoľníka, ale zamestnanca)?
Igen / Áno
3
3%
Számuk / Počet
5
Nem alakított ki/ Nezriadil CZ
109
97%
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Diakóniai vagy missziós munkahely / diakonické alebo misijné pracovné
miesto

3%

97%
Igen / Áno

Nem alakított ki/ Nezriadil CZ

Diakóniai-, vagy missziós céllal fizetett munkahely csak 3 gyülekezetben van - ami 5
alkalmazott személyt jelent, ez a felmérésben résztvevők 3%-a. 97% nem élt ezzel
a lehetőséggel. Pracovné miesto za účelom diakónie alebo misijnej činnosti je v troch
cirkevných zboroch v počte 5 zamestnancov čo tvorí 3% z celkového počtu zapojených do
prieskumu. Túto možnosť nevyužíva 97% cirkevných zboroch.
5. Van-e a gyülekezetben diakóniai-, vagy missziós céllal bejegyzett szervezet ?
Registrované organizácie v cirkevných zboroch na účely diakónie a misijnej činnosti.
Polgári társulás/ občianske združenie
8
Megnevezése / Názov: Fénysugár, Hagyaték, Ecclesie, Lónya Gábor p.t., Paraklétos p.t.
Nonprofit szervezet /nezisková organizácia 7
Megnevezése / Názov: Pro Christo, PAULOS, ÉBEN HAESZER, AGAPÉ, Ezer n.o., Timóteus
n.o., Dorkas n.o.,
Egyéb, Iné
5
Megnevezése / Názov: Közösen Bátkáert B. Társaság, Élő víz n.f., DS- Napközi otthon Tany,
Nőszövetség, Koinonia
Nincs ilyen a gyülekezetben/ Nemá CZ
92
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Bejegyzett szervezetek / Registrované organizácie v rámci CZ
7%
6%
5%

Polgári társulás/ občianske
združenie
Nonprofit szervezet
/nezisková organizácia
Egyéb, Iné
Nincs ilyen a gyülekezetben/
Nemá CZ

82%

Diakóniai-, vagy missziós célú szervezet bejegyzésének lehetőségét a megkérdezett
gyülekezetek 18%-a használta ki. Ebből 7%, tehát 8 gyülekezet polgári társulást, 6% nonprofit
szervezetet és 5% egyéb, a táblázatban feltüntettet szervezetet regisztrált. 82% nem élt ezzel
a lehetőséggel. Možnosť registrovať organizáciu v cirkevných zboroch na účely diakonických a
misijných činností z prieskumnej vzorky využilo 18%, z toho 7% t.j. 8 cirkevných zborov má
registrovaných občianskych združení, 6% neziskových organizácií a iných 5%, ktoré sú
vymenované v tabuľke. 82% túto možnosť nevyužilo.
6. A gyülekezet diakóniai-, vagy missziós céllal szerződéses vagy egyéb jogviszonyban áll -e
más egyházi vagy világi intézménnyel, szervezettel?
Disponuje cirkevný zbor zmluvou alebo iným právnym aktom s inou cirkevnou alebo
verejnoprávnou inštitúciou, fyzickou alebo právnickou osobou za účelom diakonie alebo
misijnej činnosti?
Igen/ Áno
4
nevezze meg milyen/ uveďte akou : Okoč – egyházi épület
bérlése, HEKS – cigány misszió, munkaügyi hivatallal
nem áll fenn ilyen viszony/ nemá 107
Nem válaszolt / Neodpovedali
1
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Szerződés egyházi vagy világi szervezettel / Zmluva s inou inštitúciou

1%

4%

95%
Igen/ Áno

Nem áll fenn ilyen viszony/ Nemá

Nem válaszolt / Neodpovedali

A felmérésben résztvevő 112 gyülekezetből 4 áll diakóniai-, vagy missziós céllal szerződéses
vagy egyéb jogviszonyban más egyházi vagy világi intézménnyel, fizikai vagy jogi személlyel. Ez
4% -a az összlétszámnak, 95% nem élt ezzel a lehetőséggel, 1% nem válaszolt. Feltételezzük,
hogy nem szükséges, vagy a gyülekezeteknek nem áll módjukban ilyen szerződések
alkalmazása.
Za účelom diakonie alebo misijnej činnosti uzavrel cirkevný zbor zmluvu alebo iný právny akt s
inou cirkevnou alebo verejnoprávnou inštitúciou, fyzickou alebo právnickou osobou v počte 4
zo 112 zúčastnených v prieskume, čo činí 4% z celkového počtu. 95 % túto možnosť nevyužilo
a 1% neodpovedalo na otázku. Táto možnosť je v cirkevných zboroch minimálne využívaná.
Predpokladáme, že nie je potreba alebo nie sú možnosti zo strany cirkevných zborov k aplikácii
takýchto zmlúv.
7. Van-e a gyülekezetben államilag bejegyzett szociális szolgáltatás a 448/2008 állami
törvény alapján?
Má cirkevný zbor registrovanú sociálnu službu podľa zákona 448/2008 ?
Igen/ Áno
4
Nevezze meg milyen/ Uveďte akú
Napközi otthon – Tany (Denný stacinár), Ebédkihordás, Otthoni ápolás,
Nincs/ Nemá
107
Nem válaszolt / Neodpovedali
1
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Bejegyzett szociális szolgáltatás / Registrované sociálne služby
4%
1%

95%
Igen/ Áno

Nincs/ Nemá

Nem válaszolt / Neodpovedali

4 gyülekezetnek van bejegyzett szociális szolgáltatása a 448/2008 állami törvény alapján, ez
4%-a a teljes mintának. 107 esetben jelölték, hogy nincs ilyen bejegyzett szolgáltatásuk, ami
95%-a a felmérésben résztvevőknek, 1 nem válaszolt. Az eredmények azt mutatják, hogy
a gyülekezetek csak minimálisan használják ki ezt a lehetőséget. Feltételezzük, hogy
a gyakorlati alkalmazáshoz hiányoznak a kellő információk és ebből adódóan az anyagi és
személyi erőforrások.
Registrovanú sociálnu službu podľa 448/2008 Z.z. majú v 4 cirkevných zboroch, čo činí 4% z
celej vzorky. V 107 prípadoch udávajú, že nemajú takúto službu registrovanú, čo činí 95% z
celkového počtu zapojených do prieskumu. Jeden neodpovedal na otázku. Z výsledku vyplýva,
že túto možnosť cirkevné zbory využívajú len minimálne. Predpokladáme, že absentujú
informácie o týchto možnostiach a následne deficit finančných a personálnych zdrojov na ich
implementáciu do praxi.
8. Működik-e a gyülekezet mellett diakóniai-, vagy missziós céllal létrejött gyülekezeti,
vagy egyházi intézmény? Funguje pri cirkevnom zbore inštitúcia, ktorá je zriadená za
účelom diakonických a misijných činností?
Igen/ Áno
8
Nevezze meg milyen/ Uveďte akú
Napközi otthon – Tany, Simonyi missziós ház, Hanvai diak. otthon, Iskolai étkezde, ahol
biztosított az étkezés a nyugdíjasok részére is , Diakóniai lerakat, Ref. tanulmányi központ,
Nincs/ Nemá
104
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Intézmény missziós vagy diakónia céllal
Inštitúcia pri CZ za účelom diakonie, misie
7%

93%
Igen/ Áno

Nincs/ Nemá

Diakóniai vagy missziós céllal 8 gyülekezet hozott létre intézményt, ami 7%-a az
összlétszámnak. A kérdésre 93% válaszolta, hogy nincs ilyen intézménye. Ezen a területen jól
látható hiány van, feltételezésünk szerint ez részben az anyagi feltételek miatt van így, vagy
ilyen intézményekre nincs igényük, illetve szükségük az egyházi gyülekezeteknek.
Inštitúciu zriadenú za účelom diakonických a misijných činností zriadilo 8 cirkevných zborov čo
z celého počtu tvorí 7%. V prieskume 93 % odpovedalo, že nemá zriadenú takúto inštitúciu. V
tejto oblasti je viditeľná absencia, ktorú predpokladáme z časti pre deficit materiálnych
zdrojov a z časti, že nie je dopyt respektíve potreba takýchto inštitúcií v cirkevných zboroch.
9. Van-e a gyülekezetnek a diakóniai- és missziós tevékenységére nézve az elkövetkező
évre saját kidolgozott tervezete?
Má cirkevný zbor vypracovaný plán diakonických a misijných činností na nasledujúci rok?
Igen/ Áno
41
Nincs/ Nemá
70
Nem válaszolt / Neodpovedali
1
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Gyülekezeti diakóniai-, és missziós terv
Plán diakonických a misijných činností v CZ
1%

37%

62%

Igen/ Áno

Nincs/ Nemá

Nem válaszolt / Neodpovedali

41 gyülekezet rendelkezik a 2015-ös évre diakóniai- és missziós tevékenységére kidolgozott
tervezettel, ami 37%-a a felmérésben résztvevőknek. Ebből az adatból azt láthatjuk, hogy
olyan gyülekezetben is van kidolgozott terv, ahol nincs diakóniai bizottság vagy diakóniáért
felelős presbiter. (1. 2. kérdés) Feltételezzük, hogy ezekben a gyülekezetekben a tervet
a lelkipásztor dolgozza ki a presbitériummal együtt. 70 esetben válaszolták, hogy nincs
kidolgozott tervezetük, ami 62%-a az összlétszámnak. AZ SzRKE DK szemszögéből ez nem
jelenti azt, hogy ezekben a gyülekezetekben nem folyik szeretetmunka, hanem az adatok arról
tanúskodnak, hogy az ilyen tevékenység inkább spontán módon, tervezetlenül, az aktuális
helyzetből adódóan, vagy a gyülekezetben megszokott sztereotípiák szerint zajlik.
Vypracovaný plán diakonických a misijných činností na rok 2015 má 41 cirkevných zborov čo
znamená 37% z celkového počtu zapojených do prieskumu. Z tohto údaju môžeme
konštatovať, že plán činností je podľa tohto prieskumu vypracovaný aj v zboroch kde nie je
vytvorená komisia alebo poverený z radu presbyterov (viď. otázka č.1 a 2.) ÚD RKC na
Slovensku predpokladá, že tento plán spracováva duchovný v cirkevnom zbore spolu s
ostatnými presbytermi. V 70 prípadoch odpovedali, že nemajú vypracovaný plán čo tvorí 62%
z celového počtu. Z pohľadu ÚD RKC na Slovensku to neznamená, že v týchto zboroch
diakonická a misijná činnosť absentuje. Tento údaj vypovedá o tom, že táto činnosť nie je
plánovaná a je skôr spontánna a vychádzajúca z aktuálnych potrieb alebo je vykonávaná
stereotypne podľa zaužívaných zvykov v jednotlivých zboroch.
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II.

Gyülekezeti diakóniai és missziós tevékenység a 2014-es évben
Diakonické a misijné aktivity cirkevných zboroch v roku 2014

10. Vannak a gyülekezetben diakóniai önkéntesek?
Má CZ dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na aktivitách zborovej diakonie?
Igen/Áno
55
Számuk/Počet
279
Nincsenek/ Nemá
55
Nem válaszolt / Neodpovedali
2
Diakónia önkéntesek/Dobrovoľníci v zborovej diakonii
2%

49%

Igen/Áno

Nincsenek/ Nemá

49%

Nem válaszolt / Neodpovedali

A kérdésre, hogy vannak-e a gyülekezetben diakóniai önkéntesek, 49% válaszolt igennel. Az
önkéntesek száma ebben a csoportban 279. Ebből az adatból láthatjuk, hogy
gyülekezeteinkben vannak olyan önkéntesek, akik szivesen részt vállalnak diakóniai, vagy
missziós tevékenységben. A másik csoport, 55 nemleges válasszal, nem rendelkezik
önkéntesekkel. AZ SzRKE DK feltételezi, hogy ezt az adatot demográfiai jellemzők, helyi
különbözőségek, az egyes gyülekezetekben a lehetőségek, igények és szokások
aránytalanságai, valamint a lelkipásztor személyisége és a szeretetmunka iránti hozzáállása
befolyásolja. A megkérdezettek közül ketten nem válaszoltak erre a kérdésre.
Na otázku či má cirkevný zbor dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na aktivitách zborovej diakonii
kladne odpovedalo 49%. Počet dobrovoľníkov v tejto skupine tvorí 279. Z tohto údaju vyplýva,
že v našich cirkevných zboroch máme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o diakonické a misijné
činnosti. Druhú rovnako zastúpenú skupinu v počte 55 odpovedí tvoria cirkevné zbory, ktoré
uvádzajú absenciu dobrovoľníkov. ÚD RKC na Slovensku predpokladá, že táto hodnota je
podmienená demografickými špecifikami, územnými rozdielmi, nepomerom možností, potrieb
a zvykov v jednotlivých cirkevných zboroch ako aj vplyvom a osobnostným predpokladom
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duchovného na diakonickú a misijnú službu. Dvaja zapojení do prieskumu neodpovedali na
otázku.
11. Végeznek-e gyülekezeti diakóniai szolgálatot a betegek felé?
Vykonáva sa zborová diakonia smerom k nemocným ?
Kórházi beteglátogatással/ Návštevou pri lôžku v nemocnici
95
84,8%
Beteglátogatás otthoni környezetben/ Návštevou pri lôžku
111
99,10%
v domácom prostredí
Gyülekezeti gondozói szolgálat/Opatrovateľskou službou
9
8%
Más módon / Iným spôsobom
22
19,6%
Nevezze meg / Pomenuj akým
Alkalmi összejövetel, bevásárlás, ruhagyűjtés, élelmiszer csomagok, gyógyszer támogatás,
főzés a magatehetetlenek számára, MP3 misszió, autóval való szálás, szórólapok,
szeretetvendégség, kazettaszolgálat, gyógyszertámogatás, orvoshoz kíséret gyülekezeti
tagokkal, csomagok- ruhák adományozás, beteglátogatás öreg otthonba, idősek szállítása,
bibliaórák időseknek, Hospic látogatásával, ebéd kihordás, Zbierky financií , šatstva ,
obuvy…
Nem végzünk / Neposkytujeme
3
2%
Diakónia szolgálat a betegek felé
Zborová diakonia smerom k nemocným

Nem végzünk / Neposkytujeme

3

Más módon / Iným spôsobom

22

Gyülekezeti gondozói szolgálat/Opatrovateľskou
službou

9

Beteglátogatás otthoni környezetben/ Návštevou pri
lôžku v domácom prostredí

111

Beteglátogatás a kórházban/ Návštevou pri lôžku v
nemocnici

95
0
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Ezt a gyülekezeti diakóniai szolgálatot nagyrészben az otthoni környezetben történő
beteglátogatás jellemzi. Ez 99,10%-a a felmérésben résztvevőknek. A másik leggyakoribb
forma a kórházi beteglátogatás, 84,8% -ban. E szolgálat többi megjelenési formáját a táblázat
adatai mutatják, 19,6%-ban, ami 22 válaszadó. Gondozószolgálat 9 gyülekezetben folyik, ami
8%-a az összlétszámnak. Három esetben nem végeznek ilyen jellegű szolgálatot, ami 2%-ot
jelent. Az SzRKE DK szerint inspiráló lehet a más módon végzett szolgálat, amit az egyes
gyülekezetek válaszukban megjelöltek, és a gyakorlatban pozitív példaként szolgálhatnak.
Návšteva pri lôžku chorého v domácom prostredí tvorí najpočetnejšiu skupinu v rámci zborovej
diakonii smerom k cieľovej skupine nemocných. Tvorí ju 99,10% z celkového počtu zapojených
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do prieskumu. Druhou najpreferovanejšou formou je návšteva pri lôžku chorého v nemocnici,
ktorá tvorí 84,8% . Služby iným spôsobom k chorým, ktoré sú konkrétne uvedené v tabuľke
udáva 19,6% t.j. 22 respondentov. Formou opatrovateľskej služby to zabezpečuje 9 cirkevných
zborov čo tvorí z celkového počtu 8%. V troch prípadoch takúto službu neposkytujú, čo činí z
celkového počtu 2%. Z pohľadu ÚD RKC sú inšpiratívne iné spôsoby, ktoré konkrétne uvádzajú
jednotlivé zbory a môžu slúžiť ako pozitívne príklady z praxe.
12. Van-e gyülekezeti kötődésű és szervezésű istentisztelet a legközelebbi egészségügyi
intézményben (pl. otthonban vagy kórházban)?
Vykonávate v rámci cirkevného zboru bohoslužby (v nemocnici ) v najbližšom lôžkovom
zdravotníckom zariadení ?
Igen/ Áno
37
Az intézmény neve/ Názov zariadenia
Dunaszerdai kórház, Lég I.O (Idősek otthona), Galánta I.O., Városi kórház, Kolozsnémai
nyugdíjas otthon, DSS :Okoč, Somorjai öreg otthon, Nagyszarvai öreg otthon, Hanvai diak.
Otthon, Naprágyi Hélia fogyatékos otthon, Királyi I.O., Nyugdíjas otthon Csallókozaranyos,
Komárom,Vágfüzesi,Ógyalai, Ispotály, Náruč, Oázis, Szivárvány öreg otthon, Súcit n.o.,
Idősek otthona- Nagy Kapos, A két helyi idősekotthonban- Zempléni ugyházmagyében,
Nyugdíjas otthon- Bodrogszerdahelyen, Tőketerebesi öregotthon, Rozsnyói kórház,
öregotthonok, ZpS Cilka, Rőcei kórház, ZpS Subsídium, Jasanima –DSS, nemocnica
J.Kukuru Michalovce, DSS prof. Hlaváča, DSS ul. Hollého,
Milyen gyakorisággal? / Ako často?
Hetente/ týždenne
Havonta/ mesačne
Negyedévenként/ štrťročne
egyéb / inak
Nincs/ Nevykonávame
Nem válaszolt / Neodpovedali

18
7
7
10
70
5
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Istentisztelet a közeli intézményben
Bohoslužby v blízkom zariadení
4%
30%

58%

Igen/ Áno

Egyéb/ Inak

8%

Nincs/ Nevykonávame

Nem válaszolt / Neodpovedali

Istentiszteletet közeli egészségügyi, vagy szociális intézményben 37 gyülekezetben tartanak,
ami 30%-a a vizsgált mintának. Az időbeosztásukat a táblázat mutatja. 35 olyan intézményt
neveztek meg névszerint is a felmérésben, ahol istentiszteletet folyik. Ezzel a lehetőséggel
58% nem él. A kérdésre 5, tehát 4% nem válaszolt.
Bohoslužby v najbližšom sociálnom alebo zdravotníckom zariadení vykonávajú v 37 cirkevných
zborov čo je 30% z celkovej prieskumnej vzorky. V akých časových intervaloch prebiehajú
bohoslužby sú uvedené v tabuľke. V prieskume uviedli konkrétne 35 zariadení, kde prebiehajú
bohoslužby. Túto možnosť nevyužíva 58%. Na otázku neodpovedali 5 t.j.4%.
13.Végeznek gyülekezeti diakóniai szolgálatot az egészségkárosultak felé?
Zborovú diakoniu smerom k zdravotne postihnutým poskytujeme v CZ:
Beteglátogatással otthoni környezetben/ Návštevou v domácom
71
63%
prostredí
Gondozói szolgálattal/ Opatrovateľskou službou
5
4%
Más szociális szolgálattal közösen/ Inou formou sociálnej služby
5
4%
Más módon / Iným spôsobom
15
13%
Nevezze meg / Pomenuj akým
nőszövetség alkalmak, napközi otthon, Eljönnek koncertre a templomba, ajándékozunk
élelmet, fát, munkát adunk, szeretetcsomagok készítése, anyagi támogatás, szállítás,
adományok, csomagok, felvigyázás- alkalomszerűen, ebédkihordás
Nem végzünk/ Neposkytujeme
34
30%
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Diakóniai szolgálat az egészségkárosultak felé
Zborová diakonia smerom k zdravotne postihnutým
Nem végzünk/ Neposkytujeme

34

Más módon / Iným spôsobom

15

Más szociális szolgálattal közösen/ inou
formou sociálnej služby

5

Gondozói szolgálattal / Opatrovateľskou
službou

5

Beteglátogatással otthoni környezetben/
Návštevou v domácom prostredí

71
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Az egészségkárosultak felé végzett diakóniai szolgálatot a legtöbb esetben otthoni
környezetben történő beteglátogatások teszik ki. Ez 63%-ban volt válasz a kérdésre. Egyéb
módon 15 gyülekezet törődik az egészségkárosultakkal, ami 13%. Gondozószolgálatot, vagy
más szociális szolgáltatást 10 gyülekezet biztosít, ami az összlétszám 8%-a. Ilyen
szeretetszolgálatot az egészségkárosultak felé 34 esetben nem végeznek, ami 30%-a
a megkérdezetteknek. A célcsoport az SzRKE DK meglátásában kisebb létszámmal képviselteti
magát, ellenben több hozzáértést és szakértelmet igényel a szolgálóktól.
Návšteva pri lôžku chorého v domácom prostredí tvorí najpočetnejšiu skupinu v rámci zborovej
diakonii smerom k cieľovej zdravotne postihnutým. Tvorí ju 63 % z celkového počtu zapojených
do prieskumu. Iným spôsobom poskytuje v rámci zborovej diakonii službu k zdravotne
postihnutým v 15 cirkevných zborov čo činí 13%. Formou opatrovateľskej služby alebo inou
formou sociálnej služby to zabezpečuje 10 cirkevných zborov čo tvorí z celkového počtu spolu
8%. Služby zborovej diakonii smerom k zdravotne postihnutým sa v 34 prípadoch nerealizujú
čo tvorí z celkového počtu 30%. Táto cieľová skupina je v z pohľadu ÚD RKC v menšom
zastúpení a vyžaduje väčšiu erudovanosť a odbornosť zo strany slúžiacich.
14. Végeznek gyülekezeti diakóniai szolgálatot az egyedülállók, idősek, özvegyek és árvák
felé?
Zborovú diakoniu smerom k osamelo žijúcim, seniorom, ovdovelým a osirelým poskytujeme:
Beteglátogatással otthoni környezetben
99
81%
Návštevou v domácom prostredí
Gondozói szolgálattal/ Opatrovateľskou službou
6
5%
Más szociális szolgálattal közösen/ Inou formou sociálnej služby
6
5%
Más módon
17
15%
Nevezze meg / Pomenuj akým
látogatások gyermekotthonban, lelkigondozói beszélgetésekkel a hivatalban, közösségi
alkalmak, idősek és egyedülállók napja ősszel, ruha-, élelmiszergyűjtés, ajándékozás
szükség szerint, kerekesszék-kölcsönzés, napközi otthon, autóval hordjuk istentiszteletre,
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anyagi támogatás, szállítás, szeretetcsomagok készítése, fa- és bútor segélynyújtás,
kérésre kiváltjuk a gyógyszereket, ingyenes tábor, étkeztetéssel, karácsonyi csomagok
Nem végzünk/ Neposkytujeme
8
7%

Diakóniai szolgálat az egyedülállók, idősek, özvegyek és árvák
felé Zborová diakonia k osamelo žijúcim, seniorom, ovdovelým
a osirelým
Nem végzünk/ Neposkytujeme

34

Más módon

17

Más szociális szolgálattal közösen/ inou
formou sociálnej služby

6

Gondozói szolgálattal/ Opatrovateľskou
službou

6

Beteglátogatással otthoni környezetben/
Návštevou v domácom prostredí

99
0

20

40

60

80

100

120

Gyülekezeti diakóniai szolgálatban az egyedülállók, idősek, özvegyek és árvák felé főleg az
otthoni környezetben történő látogatást részesítik előnyben, ami 81%-át jelenti az
összmennyiségnek. Gondozószolgálattal vagy más szociális szolgáltatással 12 gyülekezetben
segítenek, ami 10 %. Egyéb módon, a betegek felé végzett szolgálatnak megfelelően 17
esetben, ami 15 %-a a vizsgáltaknak. Ilyen jellegű szeretetszolgálatot 8 gyülekezetben nem
végeznek, ami 7%-a a megkérdezetteknek. A célcsoport az SzRKE DK meglátásában a
legnagyobb létszámú, többnyire otthoni környezetben él, amit e szeretetszolgálat preferált
formája is mutat.
Zborovú diakoniu smerom k osamelo žijúcim, seniorom, ovdovelým a osirelým preferujú
spôsobom návštev v domácom prostredí čo tvorí 81% z celkového počtu. Formou
opatrovateľskej služby alebo inou formou sociálnej služby sa zabezpečuje v 12 cirkevných
zboroch, čo tvorí z celkového počtu spolu 10 %. Iným spôsobom, ktoré sú identické so zborovou
diakoniou k nemocným, ju poskytujú v 17 prípadoch, čo činí 15% prieskumnej vzorky. Služby
zborovej diakonii smerom k tejto cieľovej skupine sa v 8 prípadoch nerealizujú, čo tvorí
z celkového počtu 7%. Táto cieľová skupina je z pohľadu ÚD RKC najpočetnejšou a žije
prevažne v domácom prostredí, o čom svedčí aj preferovaný spôsob zborovej diakonie.
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15. Működik gyülekezeti diakóniai szolgálat kedvezőtlen szociális körülmények között élők
és hajléktalanok felé?
Zborová diakonia smerom k občanom žijúcim v znevýhodnených sociálnych podmienkach
a bezdomovcom je realizovaná :
Látogatással otthoni, illetve természetes környezetükben
27
24%
Návštevou v ich domácom respektíve prirodzenom prostredí
A célcsoport aktív megkeresésével és szükségleteinek
11
9%
feltérképezésével / Aktívnym vyhľadávaním cieľovej skupiny
a mapovaním ich potrieb
Szociális szolgáltatás formájában / Formou sociálnej služby
10
9%
Más módon / Iným spôsobom
24
21%
Nevezze meg / Pomenuj
De Paul szervezettel, étel, ruha, szoc. csomagok, ételosztás, használtruha-gyűjtés, szükség
szerinti, karácsonyi csomagok, adományozás, orvoshoz visszük, gyógyszert kiváltunk,
Biztos kezdet program, a bennünket megkeresőket támogatjuk, látogatással, anyagi
támogatás, karácsonyi cipődoboz, Étel-, ruhagyűjtés, alkalmi ételosztás, illetve
ételvásárlás, alkalmi támogatással. Financie, potraviny
Nem végzünk/ Neposkytujeme
56
50%
Nem válaszolt / Neodpovedali
1
1%
Diakóniai szolgálat hajléktalanok felé
Zborová diakonia smerovaná k bezdomovcom
Nem válaszolt / Neodpovedali

1

Nem végzünk/ Neposkytujeme

56

Más módon / Iným spôsobom

24

Szociális szolgáltatás formájában / Formou
sociálnej služby

10

A célcsoport aktív megkeresésével / Aktívnym
vyhľadávaním cieľovej skupiny

11

Látogatással természetes környezetükben/
Návštevou v ich prirodzenom prostredí

27
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Gyülekezeti diakóniai szolgálatot kedvezőtlen szociális körülmények között élők és
hajléktalanok felé a felmérésben résztvevők 50% -ban nem végeznek. Ez a legnagyobb
csoportot alkotja, 56 létszámmal. Egyéb módon, mint a mellékelt táblázat mutatja, 24
gyülekezetben szolgálnak, ami 21%-a a vizsgáltaknak. A célcsoport aktív megkeresésével és
igényeinek feltérképezéssel 11 gyülekezetben foglalkoznak, ami 9 %-a az összlétszámnak.
Szociális szolgáltatás formáját 10 gyülekezet biztosítja, ami szintén 9 %-nyi. Ez a célcsoport az
SzRKE DK meglátásában kisebb létszámmal képviselteti magát, mint az idősek és betegek,
viszont specifikus, egyéni hozzáállást, ebből kifolyólag hozzáértést és szakértelmet igényel
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a szolgálóktól. Az ilyen irányú szolgálat szükségességét demográfiai jellemzők, helyi
különbözőségek, az egyes gyülekezetekben a lehetőségek, igények és szokások
aránytalanságai is befolyásolják.
Zborovú diakoniu smerom k občanom žijúcim v znevýhodnených sociálnych podmienkach
a bezdomovcom nerealizuje 50% z celkového počtu zapojených do prieskumu. Tvorí
najpočetnejšiu skupinu v počte 56 odpovedí. Iným spôsobom, ktoré sú vymenované v tabuľke
sa poskytuje v 24 cirkevných zboroch čo činí 21 % prieskumnej vzorky.
Aktívnym
vyhľadávaním tejto cieľovej skupiny a mapovaním ich potrieb sa venuje 11 cirkevných zborov
čo tvorí z celkového počtu 9%. Formou sociálnej služby sa zabezpečuje v 10 cirkevných zboroch
čo tvorí 9% z celkového počtu . Táto cieľová skupina je z pohľadu ÚD RKC v menšom zastúpení
oproti seniorom a chorým. Služba v tejto cieľovej skupine si vyžaduje individuálny prístup, čo
kladie na ľudí slúžiacich v tejto oblasti veľkú erudovanosť a odbornosť. Taktiež potreba takejto
služby je podmienená demografickými špecifikami, územnými rozdielmi, nepomerom
možností, potrieb a zvykov v jednotlivých cirkevných zboroch.
16. A diakóniai munka keretében gyülekezetük együttműködik szociális intézménnyel?
(idősotthon, speciális szociális szolgáltatást nyújtó otthon, menhely, éjszakai szálló, vagy
gyerekotthon, nevelő intézet, stb.)?
Spolupracuje cirkevný zbor v rámci diakonických aktivít so sociálnym zariadením
(zariadenie pre seniorov, špecializované, domov sociálnych služieb, útulok, nocľaháreň, atď.)
alebo s detským domovom, s nápravným zariadením, s ústavmi, atď.?
Igen/ Áno
22
20%
Az intézmény neve/ Názov zariadenia
DEPAL soc. intézmény,Kolozsnémai n.o. Szociális szolgáltatások háza. Lég, Bősi I.O. Ref.
Mentő misszió, DD Nezábudka -Veľký Meder, Idősek otthona – Királyi és
gyermekotthon, Nádej, reménység otthon, Oázis-I.O.Ispotály, Vágfuzesi I.O., Nagykeszi
I.O. Komáromi város soc. osztálya (menhely, melegedő) n.o. Csallókőzaranyos,
Samaritán, Tőketerebesi öregotthon, Perbenyik anyaotthonnal,
Milyen gyakorisággal? / Ako často?
Hetente/ týždenne
8
Havonta/ mesačne
4
Negyedévenként/ štrťročne
3
egyéb / inak
7
Nincs/ Nevykonávame
87
78%
Nem válaszolt / Neodpovedali
3
3%
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Együttműködés szociális intézménnyel
Spolupráca so sociálnym zariadením
3%
19%

78%

Igen/ Áno

Nincs/ Nevykonávame

Nem válaszolt / Neodpovedali

A diakóniai munka keretében 21 gyülekezet jelentette ki, hogy együttműködik valamilyen
szociális intézménnyel. A megnevezett intézmények a táblázatban láthatóak. A 112 résztvevő
közül 87 válaszolt úgy, nincs ilyen együttműködés. Ez a legjelentékenyebb csoport, 78%. A
kérdésre 3-an nem válaszoltak. Az SzRKE DK feltételezi, hogy a kismértékű együttműködés oka
emberi erőforrások hiánya, olyanoké, akik ezen a területen szolgálatot tudnának vállalni. Az
együttműködés a célcsoporttal időigényes, a szolgálatot presbitereknek, önkénteseknek vagy
diakóniai-szociális munka szakot végzett diákoknak kéne biztosítaniuk.
V rámci diakonických aktivít 21 cirkevných zborov uviedlo, že spolupracujú s rôznymi
sociálnymi zariadeniami. Konkrétne zariadenia a časové intervaly sú uvedené v tabuľke a činia
20% skupinu z celkového počtu. Zo 112 zúčastnených na prieskume 87 odpovedalo, že nemá
spoluprácu s takýmto typom zariadenia. Táto skupina je najpočetnejšia a tvorí 78% . Na otázku
neodpovedali 3. ÚD RKC na Slovensku predpokladá nízku mieru spolupráce so sociálnymi
zariadeniami z dôvodu nízkeho personálneho zabezpečenie ľudí slúžiacich v tejto oblasti.
Spolupráca s týmito zariadeniami a cieľovou skupinou je časovo náročná a výkon týchto
diakonických služieb by sa mal zabezpečiť z radov presbyterov, dobrovoľníkov alebo študentov
končiacich odbore diakónie a sociálnej práce.
17. Szervezett-e a gyülekezet 2014-ben anyagi (pénzügyi) adománygyűjtést diakóniai-, vagy
missziós céllal a gyülekezethez tartozók részére?
Organizoval cirkevný zbor v roku 2014 finančnú zbierku pre ľudí žijúcich na pôde CZ za
diakonickým alebo misijným účelom?
Igen/ Áno
39
Nem/ Nie
71
Nem válaszolt / Neodpovedali
2
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Pénzügyi adománygyűjtés a gyülekezethez tartozók részére
Finančná zbierka pre ľudí žijúcich na pôde CZ
2%

35%

63%

Igen/ Áno

Nem/ Nie

Nem válaszolt / Neodpovedali

Az elmúlt évben 39 gyülekezetben szerveztek egyházközségükhöz tartozó emberek részére
pénzadomány-gyűjtést diakóniai-, vagy missziós céllal, ami 35%-ot jelent. 71 nem élt ilyen
lehetőséggel, ez 63%-a a felmérésben résztvevőknek. Ketten nem válaszoltak a kérdésre.
Pre ľudí žijúcich na pôde cirkevných zborov za diakonickým a misijným účelom 39 zborov v
minulom roku organizovalo finančnú zbierku, čo tvorí 35%. Takúto možnosť nevyužilo 71
zapojených do prieskumu čo činí 63%. Dvaja neodpovedali na otázku.
18. Szervezett-e a gyülekezet 2014-ben jótékonysági alkalmat diakóniai-, vagy missziós
céllal? Organizoval cirkevný zbor v roku 2014 charitatívne podujatie za diakonickým alebo
misijným účelom ?
Igen / Áno
40
Nevezze meg/ Pomenuj aké?
Visszhang zenés nap, nyugdíjasnap, gyermeknap, Fiatal szülők találkozója, Krisz koncert,
jótékonysági koncert, Missziós bibliai hét gyermekeknek, adventi koncert, óvoda
támogatása, pénzgyűjtés , decemberben és júniusban gyülekezeti gyermektábor, :
Lelki alkalmak időseknek, betegek számára, szeretetvendégség missziós céllal, Mészáros
János koncertje, Evangelizáció, karácsonyváró, jótékonysági bál, nyári gyermektábor,
tűzkárok esetében, táborok, adventi műsorok, diakónai nap, koncert, Koncert és
ökumenikus szeretetvendégség:Kárpátalja megsegítésére, 2 lelkészözvegy megsegítésére,
leégett ház megsegítésére, Advent koncert Mészáros János- dec.15., Helyi cigányságnak
ruha, étel, bútor gyűjtés, Karácsonyi csomagok, : Rozsnyói ref. Alapiskolának , Batta István
özvegyének és árváinak , Adventi alkalom idősek részére , Adventi alkalom gyermekek
részére , Csomagok küldése a Perbenik árvaház részére , Temp-fest , Jótékonysági
hangverseny, Tanévzáró családi nap, Jótékonysági bál alapiskola javára , Operácia
vianočné dieťa
Nem/ Nie
72
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Jótékonysági alkalom 2014 / Charitatívne podujatie 2014

36%

64%

Igen / Áno

Nem/ Nie

Jótékonysági rendezvényt diakóniai-, vagy missziós céllal 40 gyülekezet szervezett, ez 36%-a
az összlétszámnak. 72 nem élt ilyen lehetőséggel, ez 64%-a a felmérésben résztvevőknek.
A táblázat tartalmazza a megrendezett jótékonysági és karitatív alkalmakat.
Charitatívne podujatie za diakonickým alebo misijným účelom v priebehu minulého roka
organizovalo 40 cirkevných zborov, čo tvorí 36% z celkového počtu. Túto možnosť nevyužilo
72 cirkevných zborov čo činí 64% reprezentatívnej vzorky. V tabuľke sú uvedené názvy
charitatívnych a dobročinných podujatí.

19. Részt vettek-e a gyülekezeti diakóniai keretében a Diakóniai Központ programjaiban?
Nyilas Misi Karácsonya, csomagok száma?
Zapojili ste sa v rámci zborovej diakonie do programov ústredia?
Nyilas Misi csomagok/ Vianočné balíky
45
40%
Szeretethíd / Most lásky
41
37%
Más programban/ Iný program
19
17%
Nem vettünk részt/ Nezapojili sme sa
40
36%
Nem kaptunk információt / Neboli sme informovaní
9
8%
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Diakónia Központ programok / Programy ústredia diakónie
Nem kaptunk információt / Neboli sme
informovaní

9

Nem vettünk részt/ Nezapojili sme sa

40

Más programban/ Iný program

19

Szeretethíd / Most lásky

41

Nyilas Misi csomagok/ Vianočné balíky

45
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A Diakóniai Központ programjaiba a 112-ből 40 gyülekezet nem kapcsolódott be, ami 36%-ot
jelent. A legjelentősebb csoport a Nyilas Misi Karácsonya-ajándékozásban vett részt, a
megadottak szerint 45-en, ami 40%-ot tesz ki. A létszámban második a Szeretethídon
résztvevők csoportja, 41 gyülekezet, ami 37%-a az összlétszámnak. Egyéb programokban 19
gyülekezet vett részt, ez 17%-nyi. 9 esetben, 8%-ban nyilatkoztak úgy, hogy nem kaptak
tájékoztatást a DK programjairól.
Do programov ústredia v rámci zborovej diakonie sa z celkového počtu 112 nezapojilo 40
zborov, čo tvorí 36%. Najpočetnejšiu skupinu tvorí program vianočných balíkov, ktoré podľa
udania s počtom 45 tvoria 40% účasť. Druhou najpočetnejšou je program Most lásky, kde sa
zapojilo 41 cirkevných zborov, čo tvorí 37% z celkového počtu. V iných programoch sa
zúčastnilo 19 zborov čo činí 17%. V 9 prípadoch čo tvorí 8% z celkového počtu udávajú, že neboli
informovaní o programoch ústredia.
20. Részt vettek-e gyülekezeti diakóniai keretében anyagi (cél) adománygyűjtésben?
Zapojili ste sa v rámci zborovej diakonie do materiálnej zbierky?
Élelmiszer/Potravín
27
24 %
Gyógyszer/Liekov
3
2%
Ruhanemű/Ošatenia
42
38%
Egyéb/ Iné
31
28%
Nevezze meg/ Uveďte aké
Étkeztetés árvák és rászorulók részére, bútor, pénz, játék, könyv, használt tárgyak, elhunyt
lelkész családja számára, fa, tanszerek, játékok, száraz élelmiszer, pénzadomány,
ágynemű, Kárpátaljai gyűjtés, özvegyek
Nem vettünk részt/Nezapojili sme sa
41
37%
Nem felelt a kérdésre/Neodpovedali
4
3%
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Anyagi (cél) adománygyujtés gyülekezetekben
Materiálna zbierka v rámci zborovej diakonie
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

4

Nem vettünk részt/Nezapojili sme sa

41

Egyéb/ Iné

31

Ruhanemű/Ošatenia

42

Gyógyszer/Liekov

3

Élelmiszer/Potravín

27
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41 gyülekezet nem szervezett anyagi céladomány-gyűjtést, ez 37%-a a felmérésben
résztvevőknek. A leggyakoribb esetben ruhagyűjtés zajlott, 42 gyülekezetben, ami 38%-ot
jelent. Élelmiszergyűjtés 27 esetben volt, ami 24%. 3 gyülekezet kapcsolódott be gyógyszerek
gyűjtésébe, ami 2%. Más módon 31 gyülekezet vett részt, a táblázatban feltüntetettek szerint,
ez 28%-ot ad ki. Négyen nem válaszoltak erre a kérdésre, ez 3%-a a vizsgáltaknak.
Materiálnu zbierku v rámci zborovej diakonie neorganizovalo 41 zborov, čo je z celkového
počtu zapojených do prieskumu 37%. Najpreferovanejšou skupinou z materiálnych zbierok je
podľa prieskumu zber šatstva, ktorú zrealizovali v 42 zboroch a činí 38% vzorku. Zbierku
potravín organizovali v 27 prípadoch čo je 24% . V 3 cirkevných zboroch sa zapojili do zbierky
liekov čo tvorí 2% z celkového počtu. Iným spôsobom, ktoré sú uvedené v tabuľke sa zapojilo
31 zborov, čo tvorí 28%.Na túto otázku neodpovedali 4 čo sú 3% z prieskumnej vzorky.
21. Részt vettek-e gyülekezeti diakóniai keretében külföldi programokban?
Zapojili ste sa v rámci zborovej diakonie do zahraničných programov?
Igen/ Áno
Nevezze meg/ Uveďte aké
Nílska, Nöi Világnap, Wittenberg, OVD
Nem/ Nie
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

9

98
5
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Külföldi programok/ Zahraničné programy
4%

8%

88%
Igen/ Áno

Nem/ Nie

Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

Külföldi programokban a gyülekezeti diakóniai keretén belül 9 gyülekezet közreműködött, ami
8%-a a viszgáltaknak. Ilyen programokban nem vett részt 98 gyülekezet, ami 88%-a a felmérési
mintának. 5 gyülekezet nem válaszolt. Az SzRKE DK feltételezi, hogy alacsony mértékű volt
a tajékozottság ezekről a programokról.
Do zahraničných programov sa v rámci diakonie zapojilo 9 cirkevných zborov čo tvorí 8% z
reprezentatívnej vzorky. Nezapojilo sa do zahraničných programov 98 zborov čo tvorí 88% z
prieskumnej vzorky. Neodpovedalo 5 zborov. ÚD RKC na Slovensku predpokladá nízku
informovanosť o týchto možnostiach.

III.

A gyülekezeti diakónia igényeinek és lehetőségeinek feltérképezése
Mapovanie potrieb a možností zborovej diakonie RKC na Slovensku

22. Segítették-e gyülekezeti diakóniai munkájukat az SZRKE Diakóniai Központjának
honlapján közzétett információk?
Pomohli Vám informácie webovej stránky Ústredia diakonie RKC na Slovensku pri Vašej
zborovej diakonickej činnosti ?
Igen/ Áno
Inkább nem/ Skôr nie
Nem/ Nie
Nem látogatjuk az oldalt/Nenavštevujeme stránku
Nem felelt a kérdésre/Neodpovedali

49
12
16
32
3
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Tájékoztatás SZRKE Diakóniai honlapon keresztül
Informovanosť cez webovú stránka ÚD RKC
3%
Igen/ Áno
28%

Inkább nem/ Skôr nie
44%

Nem/ Nie
Nem látogatjuk az oldalt/
Nenavštevujeme stránku
Nem felelt a kérdésre/
Neodpovedali

14%
11%

Az SZRKE Diakóniai Központjának honlapján közzétett információk a résztvevők 44%-nak
jelentettek segítséget. Nemlegesen 25%, tehát 28 gyülekezet válaszolt. A honlapot 28%
egyáltalán nem látogatja, 3% pedig nem válaszolt erre a kérdésre. Az SzRKE DK szerint ez azt
jelenti, hogy a résztvevők kevesebb mint fele követi csak a honlapot, keresi és hasznosítja az
ott található tájékoztatást, 56% nem használja információforrásként a szolgálatához.
Pomoc z poskytnutých informácií uverejnených na webovej stránke ÚD RKC udáva 44 % z
celovej vzorky. Záporne odpovedalo 25 % t. j. 28 cirkevných zborov. Webovú stránku vôbec
nenavštevuje 28% a 3% neodpovedali na túto otázku. Z pohľadu ÚD RKC to znamená, že menej
ako polovica hľadá a navštevuje web.stránku za účelom získavania informácií a pomoci a 56%
nepoužíva web.stránku ako zdroj informácií pre svoju službu.
23. Gyülekezetükben milyen diakóniai célcsoportok vannak többségben?
Ktoré cieľové skupiny diakonie tvoria najväčšiu skupinu vo Vašom CZ?
Nincs feltérképezve/ Nemáme analýzu
49
Idősek/Seniori
59
Egészségükben súlyosan károsultak/ Zdravotne ťažko postihnutí 22
Egyedülállók, magányosan, rossz szociális körülmények között
32
élők / osamelo žijúci v znevýhodnených sociálnych podmienkach
Intézményi elhelyezésben élők/ Umiestnení v sociálnych
20
zariadeniach
Özvegyek, árvák/ Ovdovelí a osirelí
29
Hajléktalanok/ Bezdomovci
3
Romák/ Rómska komunita
8
Nehéz körülmények között élő családok/Rodinné spoločenstvá
17
Börtönbüntetésből szabadultak/Ľudia po výkone trestu
5
Egyének függőségkezelés (elvonókúra) után/ Ľudia po liečbe
11
závislostí
Egyéb/ Iní
0

44%
53%
20%
28,5%
18%
26%
3%
7%
15%
4%
10%
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Gyülekezeti diakóniai célcsoprotok / Cieľové skupiny v rámci CZ
Egyéb/ Iní

0

Egyének függőségkezelés (elvonókúra) után/…

11

Börtönbüntetésből szabadultak/Ľudia po… 5
Nehéz körülmények között élő…
Romák/ Rómska komunita

17
8

Hajléktalanok/ Bezdomovci

3

Özvegyek, árvák/ Ovdovelí a osirelí

29

Intézményi elhelyezésben élők/ Umiestnení…

20

Egyedülállók, rossz szociális körülmények…

32

Egészségükben súlyosan károsultak/…

22

Idősek/Seniori

59

Nincs feltérképezve/ Nemáme analýzu

49
0
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A felmérés szerint gyülekezeteinkben a legnépesebb diakóniai célcsoportot az idősek alkotják.
59 ilyen válasz érkezett, ez 53%-a az öszlétszámnak. A második csoport, 49 válasszal 44%-ban,
nem térképezte fel a célcsoportokat. Az egyedülállók, rossz szociális körülmények között élők
28,5%-ot alkotnak. Az özvegyek és árvák 29 válasszal 26%-ot. Az egészségükben súlyosan
károsultak 20%-ban vannak jelen. Családi közösségek a diakóniai szolgálatban 15%-ot tesznek
ki, addiktológiai ellátás utáni személyek 10%-ot. A roma közösségek felé az egyház
szeretetszolgálatának 7%-a irányul. A minta alapján az egyházon belül a legkisebb
százalékarányú célcsoport a börtönbüntetésből szabadultak 4%-a és a hajléktalanok 3% -a. Az
SzRKE DK feltételezi, hogy ez a részleges elemzés a célcsoportok előfordulásának valós képét
tükrözi a diakóniai szolgálatban. A szeretetszolgálat célcsoportjainak feltérképezése rendkívüli
fontossággal bír az igények és lehetőségek összehangolásának szempontjából, a diakóniai
tevékenység hatékony megtervezése érdekében.
Najväčšiu cieľovú skupinu v rámci zborovej diakonii v našich cirkevných zboroch podľa
skúmanej vzorky tvoria seniori v počte odpovedí 59 čo činí 53% z celkového počtu. Druhú
najpočetnejšiu skupinu tvoria s počtom odpovedí 49 t.j. 44% tí, ktorí nemajú zmapované
cieľové skupiny. Osameno žijúci v znevýhodnených sociálnych podmienkach tvoria 28,5%.
Cieľová skupina ovdovelých a osirelých tvorí v počte odpovedí 29 skupinu z 26%. Ďalšou v
poradí je skupina zdravotne ťažko postihnutých čo z celkového počtu činí 20%-né zastúpenie.
Rodinné spoločenstvá v rámci zborovej diakonie tvoria 15% a cieľová skupina ľudí po liečbe
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závislostí tvorí 10%. Rómska komunita je v cirkevných zboroch v rámci diakonie zastúpená v
7%-ách. Najmenšie percentuálne zastúpenie podľa tejto prieskumnej vzorky tvoria v rámci
cirkevných zboroch cieľové skupiny ľudí po výkone trestu 4% a bezdomovci 3%. ÚD RKC na
Slovensku predpokladá, že táto čiastočná analýza odráža reálny obraz početnosti cieľových
skupín v rámci zborovej diakonie. Zmapovanie cieľových skupín v rámci zborovej diakonie je
jedným z indikátorov potrieb aj možností pri plánovaní diakonických činností na horizontálnej
aj vertikálnej úrovni.
24. Ismerik a gyülekezeti diakónia keretén belül nyújtható szociális, vagy egyéb
szolgáltatások lehetőségeit?
Poznáte možnosti poskytovania sociálnych alebo iných služieb v rámci zborovej diakonie?
Igen/ Áno
Néhányat/ Niektoré
Nem/ Nie

25
48
39
Tájékozottság a szociális szolgáltatások lehetőségeiről
Informácie o možnostiach poskytovania soc.služieb

22%
35%

43%

Igen/ Áno

Néhányat/ Niektoré

Nem/ Nie

A gyülekezeti diakónia keretén belül nyújtható szociális, vagy egyéb szolgáltatások
lehetőségeiről 22%-a tud a megkérdezetteknek. Részinformációkkal 43% rendelkezik.
A felmérésben 35% jelezte, hogy nem ismeri a gyülekezeti diakónia lehetőségeit a szociális
szolgáltatásokra nézve. Az SzRKE DK értelmezésében ezek a mutatók szorosan összefüggnek a
kis számú bejegyzett gyülekezeti szociális szolgáltatással.
V rámci zborovej diakonie vedia o možnostiach poskytovať sociálne služby 22% z celkového
počtu zapojených do pieskumu. Čiastočné informácie o týchto možnostiach majú 43% . V
prieskume 35% uviedlo, že nepozná možnosti poskytovania sociálnych služieb v rámci zborovej
diakonie. Z pohľadu ÚD RKC na Slovensku tieto údaje korelujú (sú preopojené) s nízkym počtom
registrovaných sociálnych služieb v rámci zborových diakonii v našej cirkvi.
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25. Együttműködnek más gyülekezettel a diakóniai munkában?
Spolupracujete medzi jednotlivými cirkevnými zbormi v rámci diakonie vo Vašom CZ?
Rendszeresen/ Pravidelne
10
Néha/ Sporadicky
30
Ritkán/ Skoro vôbec
22
Nincs együttműködés más gyülekezettel/ Nemáme spoluprácu
45
Egyéb/ Iné
4
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali
1
Együttműködés más gyülekezettel diakónia keretében
Spolupráca medzi CZ v rámci zborovej diakonie
3%
1%

9%

Rendszeresen/ Pravidelne

Néha/ Sporadicky
27%
40%
Ritkán/ Skoro vôbec

20%

Nincs együttműködés más
gyülekezettel/ Nemáme
spoluprácu

Az elérhető lehetőségek és igények felkutatása miatt megvizsgáltuk a gyülekezetek
együttműködését a szeretetszolgálat területén. Soha, vagy nagyon ritkán, 60%-ban működnek
együtt a felmérésben résztvevők. Rendszeres, vagy időnkénti együttműködést 39% adott meg.
Ez az adat a DK szempontjából alacsony szintű informáltságról és a gyülekezetek közötti
kapcsolatok hiányáról tanúskodik, tükrözi a gyülekezetek jogi szubjektivitását, melyek alapján
egyéni igényeik és prioritásaik szerint járnak el. Ez egyúttal a Diakóniai központ alacsony
mértékű ráhatásának, koordinálási lehetőségének következménye is.
V rámci mapovania možností a potrieb sme zisťovali mieru spolupráce v oblasti diakonie medzi
jednotlivými cirkevnými zbormi. Skoro vôbec alebo žiadnu spoluprácu udáva 60% z celkového
počtu zapojených do prieskumu. Pravidelnú, sporadickú alebo inú spoluprácu udalo 39 %.
Tento údaj z pohľadu ústredia vypovedá jednak o nízkej miere informovanosti a prepojenia
medzi jednotlivými cirkevnými zbormi, a zároveň je to odrazom právnych subjektivít cirkevných
zborov, ktoré vychádzajú zo svojich individuálnych potrieb a priorít.
Zároveň je to výsledkom nízkeho vplyvu a koordinácie zo strany ústredia.
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26. Hogy jellemezné a kapcsolatukat és együttműködésüket az SZRKE Diakóniai
Központjával?
Ako vnímate multidisciplinárnu spoluprácu a kontakt s Ústredím diakonie RKC na
Slovensku?
Rendszeresen tevékenyen együttműködünk/ Aktívne
12
spolupracujeme
Rendszertelenül, inkább alkalomszerűen /Príležitostne
52
Ritkán/ Skoro vôbec
13
Nincs együttműködés/Nespolupracujeme
31
Egyéb/ Iné
3
Nem felelt a kérdésre/Neodpovedali
1
Együttműködés a diakóniai központal
Spolupráca s ústredím diakonie
1%

11%

Rendszeresen tevékenyen
együttműködünk/ Aktívne
spolupracujeme

3%

Rendszertelenül, inkább
alkalomszerűen /Príležitostne

28%

Ritkán/ Skoro vôbec

46%
11%

Nincs
együttműködés/Nespolupracu
jeme
Egyéb/ Iné

A multidiszciplináris együttműködést az SZRKE Diakóniai Központjával 12 gyülekezet itélte
rendszeresnek és tevékenynek, alkalomszerűnek 52, további 3 pedig más módon tart
kapcsolatot. Ez együtt összesen 60 %-ot ad ki. Ritkán, vagy egyáltalán nem működik együtt a
Diakóniai Központtal 44 a felmérésben résztvevő gyülekezet, ami 39 %-ot jelent. Az
eredmények összefüggnek és újra csak tükrözik a DK ráhatását a gyülekezeti diakóniai
szolgálatra. Az eredmények hasonlóak a fenti táblázatban és diagramban, ami ugyanolyan
fokú együttműködést eredményez horizontális és vertikális szinten is.
Multidisciplinárnu spoluprácu s ÚD RKC na Slovensku vníma za aktívnu 12 cirkevných zborov,
za príležitostnú ju uvádzajú v počte 52 a inú ako je uvedenú odpovedali 3 cirkevné zbory. Spolu
to činí 60%. Skoro vôbec a žiadnu spoluprácu s ústredím uvádza 44 zborov, čo tvorí z celkového
počtu 39%. Výsledky kolerujú a odrážajú vplyv ústredia na diakonickú službu v cirkevných
zboroch. Obdobné výsledky sú vo vyššie uvedenej tabuľke a grafe, z čoho vyplýva rovnaká
miera hodnotenia spolupráce aj na horizontálnej aj na vertikálnej úrovni.
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27. Miben látják akadályoztatva a szeretetmunkát gyülekezetükben?
V čom vidíte úskalia zborovej diakonie vo vašom CZ?
Kevés az információ/Nedostatok informácií
Az önkéntesek alacsony szakmai felkészültsége/ Nízka odborná
erudovanosť dobrovoľníkov
A presbiterek, gyülekezeti tagok hozzáállása/ prístup členov CZ,
presbyterov
Időhiány/ Časová tieseň
Túlterheltség/Preťaženosť
Nem tudunk nyilatkozni/ Nevieme sa vyjadriť
Egyéb/ Iné
Nevezze meg/ Uveďte čo
Kevés önkéntes, nincs akadályozva, lehetőségeikhez mérten végzik,
diakóniára motivált emberhiány, nagyok a családok és családon belül
gondoskodnak a rászorulókra, nincs rá igény, nincs rá személy,
személyi és anyagi eszköz hiánya, kicsi gyülekezet, időskor, önkéntes
szolgálok hiánya/
Celkový zlý morálny úpadok a z toho vyplývajúce odmietanie
diakonickej služby, tiež je veľmi potrebné aby bol človek povolaný do
tejto služby
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

28
29

25%
26%

31

28%

42
36
18
19

37,5%
32%
16%
17%

5

4%

Akadályok a gyülekezeti diakóniában / Úskalia zborovej diakonie
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

5

Egyéb/ Iné

19

Nem tudunk nyilatkozni/ Nevieme sa vyjadriť

18

Túlterheltség/Preťaženosť

36

Időhiány/ Časová tieseň

42

A presbiterek, gyülekezeti tagok hozzáállása/
prístup členov CZ, presbiterov

31

Az önkéntesek alacsony szakmai
felkészültsége/ Nízka odborná erudovanosť…

29

Kevés az információ/Nedostatok informácií

28
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A gyülekezeti szeretetmunka legnagyobb akadályát az időhiány jelenti, ezt 42 esetben
nevezték meg, ami 37,5%-ot ad ki. A második helyen a túlterheltség szerepel, ez 36 válasszal,
32%-os csoport. A harmadik csoport a presbiterek, gyülekezeti tagok hozzáállását nevezte
meg nehézségként, ez 28%. A gyülekezetek szerint az önkéntesek alacsony szakmai
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felkészültsége követi ezt a sorban, ami 29 válasszal 26%. Szorosan ezután következik az
információk hiánya, amit 28 válasszal 25% jelölt meg akadályként. A vizsgáltakból 16% nem
tudott nyilatkozni, 4% pedig nem válaszolt a kérdésre. Másfajta nehézséget 17% nevezett
meg, a táblázatban felsoroltak szerint. A DK meglátása, hogy ezek a visszajelzések híven
tükrözik a szeretetszolgálat buktatóit, ugyanakkor világosan mutatják a hiányosságokat,
amikre a diakóniai szolgálatban hangsúlyosan oda kell figyelni az egyes gyülekezetekben.
Najväčšie úskalie zborovej diakonie v cirkevných zboroch podľa udania v prieskumnej vzorke je
v časovej tiesni, ktorú označili v 42. prípadoch čo činí 37,5%. Na druhom mieste uviedli
v preťaženosť, a to v 36. zboroch, čo tvorí 32% skupinu. Na treťom mieste je prístup členov
cirkevného zboru a presbyterov, ktorá tvorí 28%. Na ďalšom mieste, v počte 29 t.j. 26%
uvádzajú cirkevné zbory nízku odbornú erudovanosť dobrovoľníkov. Tesne za ňou, s počtom
28, čo je 25%, uvádzajú ako úskalie zborovej diakonie nedostatok informácií. Z výskumnej
vzorky sa nevedelo vyjadriť 16% a vôbec neodpovedalo 5 respondentov, čo tvorí 4% z celkového
počtu. Iné prekážky zborovej diakonie uviedlo 17% , sú vymenované v tabuľke. Z pohľadu
ústredia diakonie je v týchto údajoch reflexia na úskalia diakonie, a zároveň jasne pomenúva
deficity, čomu je potrebné sa prioritne venovať v rámci diakonických služieb v jednotlivých
cirkevných zboroch.
28. Melyik diakóniai célcsoporttal foglalkoznak a legkevesebbet vagy egyáltalán nem?
Ktorým cieľovým skupinám sa v rámci zborovej diakonie minimálne alebo vôbec
nevenujete?
Idősek/Seniori
2
1%
Egészségükben súlyosan károsultak/ Zdravotne ťažko postihnutí
14
12,5%
Egyedülállók, magányosan, rossz szociális körülmények között élők 6
5%
/osamelo žijúci v znevýhodnených sociálnych podmienkach
Intézményi elhelyezésben élők/ Umiestnení v sociálnych
26
23%
zariadeniach
Özvegyek, árvák/ Ovdovelí a osirelí
3
3%
Hajléktalanok/ Bezdomovci
50
45%
Romák/ Rómska komunita
56
50%
Nehéz körülmények között élő családok/Rodinné spoločenstvá
12
11%
Börtönbüntetésből szabadultak/Ľudia po výkone trestu
59
53%
Egyének függőségkezelés (elvonókúra) után/ Ľudia po liečbe
45
40%
závislostí
Egyéb/ Iné
5
4%
Nevezze meg/ Uveďte ktoré
alkoholista szülőkkel-családokkal, sajnos mindegyik
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali
14
12,5%
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A legkevésbé gondozott célcsoport /Najmenej preferovaná cieľová
skupina
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

14

Egyéb/ Iné

5

Egyének függőségkezelés (elvonókúra) után/…

45

Börtönbüntetésből szabadultak/Ľudia po…

59

Nehéz körülmények között élő…

12

Romák/ Rómska komunita

56

Hajléktalanok/ Bezdomovci

50

Özvegyek, árvák/ Ovdovelí a osirelí

3

Intézményi elhelyezésben élők/ Umiestnení…

26

Rossz szociális körülmények között élők /… 6
Egészségükben súlyosan károsultak/…
Idősek/Seniori

14
2

0

10

20

30

40

50

60

70

A lehetőségek és igények feltérképezése során vizsgáltuk azokat a diakóniai célcsoportokat is,
akikkel a legkevesebbet, vagy egyáltalán nem foglalkoznak. A felmérésből kiderült, hogy a
legnagyobb ilyen csoport a börtönbüntetésből szabadult emberekből áll, ez a teljes létszám
53 %-a. A második legszámottevőbb csoport 56 válasszal, azaz 50 %-al, a romák. A harmadik
csoportba a hajléktalanok tartoznak 45%-al, majd az addiktológiai ellátás utáni személyek 45
válasszal, azaz 40%-al. Ötödikként követik őket az intézményi elhelyezésben élők 23%-al. Az
egészségükben súlyosan károsultak 12,5%-os mintát alkotnak, ugyanakkora azoknak az aránya
is, akik nem válaszoltak a a feltett kérdésre. A legkisebb mértékben az egyedülállók,
magányosan, rossz szociális körülmények között élők képviseltetik magukat, az utolsó helyen
az idősek állnak. 4 %-ban egyéb célcsoportot neveztek meg, a táblázatban szereplő 5 válasz
szerint.
V rámci mapovania možností a potrieb sme zisťovali zastúpenie cieľových skupín, ktorými sa
v rámci zborovej diakonie najmenej venujeme. Z prieskumu vyplýva, že najpočetnejšiu skupinu
tvoria ľudia po výkone trestu, ktorá činí 53% z celkového počtu. Druhou najpočetnejšou
skupinou v počte odpovedí 56 t.j.50% tvorí rómska komunita. Treťou v poradí sú bezdomovci
s 45% zastúpením a ďalšou početnou skupinou sú ľudia po liečbe závislostí, v počte odpovedí
45, t.j.40%. Piatou cieľovou skupinou sú ľudia umiestnení v sociálnych zariadeniach s 23%
zastúpením. Zdravotne ťažko postihnutá cieľová skupina tvorí 12,5% vzorky a takú istú skupinu
tvoria tí, čo neodpovedali na danú otázku. Najmenšie zastúpenie tvoria osamelo žijúci
v znevýhodnených sociálnych podmienkach, ovdovelí a osirelí a na poslednom mieste je
cieľová skupina seniorov. V 4% zastúpení sú uvedené iné cieľové skupiny vymenované v tabuľke
s počtom odpovedí 5.
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29. A jövőben a gyülekezeti diakónia melyik területén szeretnék bővíteni
tevékenységüket?
V ktorej oblasti by ste v budúcnosti chceli rozšíriť svoje činnosti v rámci zborovej diakonie?
Látogatások egészségügyi és szociális intézményekben/
38
34%
Návšteva v zdravotníckych a soc. zariadeniach
Látogatások otthoni, illetve természetes környezetben/
74
66%
Návšteva v domácom resp. prirodzenom prostredí
Szociális szolgáltatás indítása természetes környezetben/
15
13%
Zriadením sociálnej služby v prirodzenom prostredí
Szociális illetve egészségügyi szolgáltatás indítása napi, heti, egész éves 6
5%
bentlakással/ Zriadením sociálnej resp. zdravotnej pobytovej služby
Jótékonysági alkalmak szervezése/ Organizovaním charitatívnych
48
43%
podujatí
Anyagi és tárgyi adománygyűjtések szervezése/ Organizovaním
61
54%
finančných alebo materiálnych zbierok
Missziós tevékenységek szervezése/ Organizovaním iných misijných
26
23%
aktivít
Részvétel humanitárius segítségnyújtásban / Účasťou na
48
43%
humanitárnych výzvach
Egyéb/ Inak
4
3%
Nevezze meg/ Uveďte ako
Karitatív alkalmak szervezése, Szervezettebbnek lenni, Csonkacsaládok, munkanélküliek,
idős otthonának beindításai, Szeretethídba bekapcsolódni
Nem tudunk nyilatkozni / Nevieme sa vyjadriť
10
9%
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali
3
3%
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Bővítésre szoruló diakóniai tevékenységek
Potreba rozširovania aktivít v oblasti diakonie
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

3

Nem tudunk nyilatkozni / Nevieme sa vyjadriť

10

Egyéb/ Inak

4

Részvétel humanitárius segítségnyújtásban / Účasťou na
humanitárnych výzvach
Missziós tevékenységek szervezése/ Organizovaním iných
misijných aktivít
Anyagi és tárgyi adománygyűjtések szervezése/
Organizovaním finančných alebo materiálnych zbierok
Jótékonysági alkalmak szervezése/ Organizovaním
charitatívnych podujatí
Szociális illetve egészségügyi szolgáltatás indítása napi,
6
heti, egész éves bentlakással/ Zriadením sociálnej resp.…
Szociális szolgáltatás indítása természetes környezetben/
Zriadením sociálnej služby v prirodzenom prostredí
Látogatások otthoni, illetve természetes környezetben/
Návšteva v domácom resp. prirodzenom prostredí
Látogatások egészségügyi és szociális intézményekben/
Návšteva v zdravotníckych a soc. zariadeniach
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A lehetőségek és szükségletek feltérképezése során kutattuk azt is, hogy a diakónia melyik
területén szeretnék a gyülekezetek bővíteni tevékenységüket. A legszámosabb csoport az
otthoni, illetve természetes környezetben történő látogatásokat szeretné gyakoribbá tenni, ez
74 válasszal 66 %-os képviselet jelent. A második fejlesztendő területként az anyagi és tárgyi
adománygyűjtések szervezését jelölték meg, összesen 54%-ban. Harmadikként karitatív
alkalmak szervezése és részvétel a humanitárius segítségnyújtásban szerepel, ami 48 válasszal
43%-a a felmérésben megkérdezetteknek. Egészségügyi és szociális intézményekben több
látogatást 34% szeretne. Missziós tevékenységek szervezésével 26 gyülekezet szeretné
bővíteni szeretetszolgálatát, ami a felmérésben vizsgáltak 23%-a. Egészségügyi vagy szociális
szolgáltatás létrehozásával 6 gyülekezet szeretné bővíteni hatókörét, ami a vizsgált
gyülekezetek 5 %-át alkotja. Nem tudott nyilatkozni, vagy nem válaszolt az összlétszám 12 %a.
V rámci mapovania možností a potrieb sme skúmali, ktorú oblasť v rámci zborovej diakonie by
chceli cirkevné zbory rozšíriť, respektíve sa im viac venovať. Najpočetnejšiu skupinu, kde by
chceli rozšíriť pôsobenie zborovej diakonie v cirkevných zboroch, tvorí návšteva v domácom,
respektíve v prirodzeno prostredí, a to v 66% zastúpení, čo tvorí 74 odpovedí z celkového
počtu. Druhou oblasťou, s počtom odpovedí 61, je organizovanie finančných a materiálnych
zbierok, čo činí 54%. Tretími najpočetnejšími oblasťami sú organizovanie charitatívnych
podujatí a účasť na humanitárnych pomociach, na ktoré odpovedalo 48 zúčastnených na
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prieskume, čo tvorí 43% z celkového počtu. Zvýšiť početnosť návštev v zdravotníckych aj
sociálnych zariadeniach by chcelo 34% . Rozširovať oblasť diakonickej služby organizovaním
misijných aktivít by chcelo 26 cirkevných zborov, čo tvorí 23% vzorky v prieskume. Zriadením
sociálnej alebo zdravotnej služby v rámci zborovej diakonie by chcelo rozšíriť svoje spektrum
pôsobnosti 6 cirkevných zborov, čo tvorí 5% . Nevedelo, alebo neodpovedalo spolu 12%
z celkového počtu.
30. Miben látná az SZRKE Diakóniai Központjának prioritását a gyülekezeti diakónia és
misszió fellendítésében?
V čom vidíte prioritný prínos Ústredia diakonie RKC na Slovensku pri skvalitňovaní
zborovej diakonie a misie
Önkéntesek képzése/ Vzdelávaním dobrovoľníkov
86
77%
Lelkészek képzése / Vzdelávaním duchovných
41
37%
Presbiterek képzése / Vzdelávaním presbyterov
54
48%
Konferenciák szervezése / Organizovaním konferencií
39
35%
Szakmai cikkek, kiadványok megjelentetése / Publikovaním odborných 39
35%
článkov, brožúrok
Metodikai irányítás /Metodickým vedením zo strany Ústredia diakonie 47
42%
Az egyes gyülekezeti munka elemzésének kidolgozása / Spracovaním
20
18%
vlastnej analýzy týkajúcej sa zborovej diakonie
Rendszeres személyes kapcsolattartás / Pravidelnými osobnými
42
37 %
stretnutiami
Egyéb, nevezze meg/ Iné
7
6%
Nem tudunk nyilatkozni / Nevieme sa vyjadriť
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

1
7

1%
6%
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Prioritások a Diakóniai központ felé gyülekezeti szemszögből
Priority z pohľadu CZ smerom k ústrediu
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

7

Nem tudunk nyilatkozni / Nevieme sa vyjadriť

1

Egyéb/ Iné

7

Rendszeres személyes kapcsolattartás / Pravidelnými
osobnými stretnutiami
Az egyes gyülekezeti munka elemzésének kidolgozása /
Spracovaním vlastnej analýzy týkajúcej sa zborovej…
Metodikai irányítás /Metodickým vedením zo strany
Ústredia diakonie
Szakmai cikkek, kiadványok megjelentetése /
Publikovaním odborných článkov, brožúrok

42
20
47
39

Konferenciák szervezése / Organizovaním konferencií

39

Presbiterek képzése / Vzdelávaním presbyterov

54

Lelkészek képzése / Vzdelávaním duchovných

41

Önkéntesek képzése/ Vzdelávaním dobrovoľníkov
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Az SZRKE Diakóniai Központjának prioritását, illetve segítségét a gyülekezeti diakónia és
misszió fellendítésében, a felmérésben résztvevő gyülekezetek elsősorban a presbiterek
képzésében látják. 54 gyülekezet nyilatkozott így, ami 48%-a az összlétszámnak. A második
legyakoribb válasz 41 és 42 számban, tehát 37%-os arányban: képzések, lelkészek
továbbképzése és a rendszeres személyes kapcsolattartás. Nagyszámú, 35%-os csoport jelölte
konferenciák szervezését, szakmai cikkek, kiadványok megjelentetését a szeretetszolgálat és
misszió területéről. Segítséget saját gyülekezeti diakóniájára vonatkozó analízis elkészítéséhez
20 gyülekezet szeretne igényelni, ami 18%. Nem tudott nyilatkozni, vagy nem válaszolt 8
gyülekezet, ami 7% -át jelenti a felmérésben megkérdezetteknek.
Prioritný prínos respektíve pomoc zo strany Ústredia diakonie RKC na Slovensku pri
skvalitňovaní zborovej diakonie a misie vidia cirkevné zbory zapojené do prieskumu
predovšetkým vzdelávaním presbyterov. Túto skupinu uviedlo 54 cirkevných zborov, čo tvorí
48% z celkového počtu. Druhé najpočetnejšie skupiny tvoria v prieskume s počtom 41 a 42
odpovedí, t.j. 37% -om zastúpení: vzdelávanie, doškoľovanie duchovných a pravidelné osobné
stretnutia. Početné skupiny v 35% zastúpení tvoria organizovanie konferencií a publikovanie
odborných článkov a brožúr v oblasti diakonie a misie. Pomoc pri spracovaní vlastnej analýzy
týkajúcej sa zborovej diakonie by privítalo 20 cirkevných zborov, čo tvorí v prieskume 18%.
Nevedelo sa vyjadriť, alebo neodpovedalo 8 cirkevných zborov, čo tvorí spolu 7% z celkového
počtu zapojených do prieskumu.
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31. Milyen módon kéne Ön szerint használni a Diakóniai Központ honlapját, hogy minél
hatékonyabb segítséget nyújtson a gyülekezeti diakónia és misszió fellendítésében?
Akým spôsobom by ste chceli využívať webovú stránku, aby bola prínosom vo Vašej
diakonickej a misijnej činnosti?
Közölje az aktuális információkat, törvénymódosításokat (állami, egyházi, 72
64%
szociális területen) / Prinášala aktuálne informácie o zmenách
v legislatíve (štátnej, cirkevnej) v soc.oblasti
Közölje az egyházi, egyházmegyei, gyülekezeti aktivitások híreit /
59
53%
Informovala o cirkevných, seniorátnych a zborových diakonických
aktivitách
Tegyen közzé személyes bizonyságtételeket / Prinášala osobné svedectvá 43
38%
Adjon teret vitafórumra a diakónia aktuális problémáiról / Bola
28
25%
diskusným fórom o aktuálnych problémov v rámci diakonie
Anyagi segítség börzéjeként működjön / Fungovala ako burza materiálnej 29
26%
pomoci
Közöljön hivatkozásokat szeretszolgálati témájú szakmai oldalakra/
45
40%
Prinášať odkazy na odborné stránky súvisiace s diakonickou tematikou
Egyéb, nevezze meg/ Iné
7
6%
Nem tudunk nyilatkozni / Nevieme sa vyjadriť
1
1%
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali
10
9%

Diakóniai Központ honlapjának felhasználása
Využitie webovej stránky ústredia
Nem felelt a kérdésre/ Neodpovedali

10

Nem tudunk nyilatkozni / Nevieme sa vyjadriť

1

Egyéb, nevezze meg/ Iné

7

Közöljön hivatkozásokat szeretszolgálati témájú szakmai
oldalakra/ Prinášať odkazy na odborné stránky súvisiace…

45

Anyagi segítség börzéjeként működjön / Fungovala ako
burza materiálnej pomoci

29

Adjon teret vitafórumra a diakónia problémáiról / Bola
diskusným fórom o problémov v rámci diakonie

28

Tegyen közzé személyes bizonyságtételeket / Prinášala
osobné svedectvá

43

Közölje az egyházi, egyházmegyei, gyülekezeti aktivitások
híreit / Informovala o cirkevných, seniorátnych a…

59

Közölje az aktuális információkat, törvénymódosításokat /
Prinášala aktuálne informácie, zmeny v legislatíve
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A Diakóniai Központ honlapján a gyülekezetek elsősorban a szociális területet érintő aktuális
információkat, törvénymódosításokat tartanák hasznosnak. A részvevők 64%-a nyilatkozott
így. Egyházi, egyházmegyei, gyülekezeti aktivitások híreit 59 résztvevő, 53% arányban látná
szívesen. A visszajelzések szerint a harmadik legnagyobb csoport szeretszolgálati témájú
szakmai oldalakra szeretne hivatkozásokat, 45 válasszal ez 40%-át teszi ki a felmérésben
résztvevőknek. Személyes bizonyságtételeket 43 résztvevő nevezett meg, ez 38%. A honlapon
tárgyi börze működtetését 29 gyülekezet itélte segítségnek, ami 26%. Vitafórumot a diakónia
aktuális problémáiról 28 résztvevő választana, ami 25%-ot jelent. Nem tudott nyilatkozni, vagy
nem válaszolt 11 gyülekezet, ami 10% -át jelenti a felmérésben megkérdezetteknek. Az SZRKE
Diakóniai Központjának ezek az eredmények segítséget nyújtanak az új honlap
megalkotásához.
Využitie webovej stránky ÚD RKC na Slovensku vidia cirkevné zbory v prvom rade v aktuálnych
legislatívnych informáciách v sociálnej oblasti. Uviedlo to 64% zúčastnených na prieskume.
Informácie o cirkevných, seniorátnych a zborových diakonických aktivitách by privítalo 59 z
celkového počtu, čo činí 53% vzorku. Z odpovedí vyplýva, že tretiu najpočetnejšiu skupinu ktorá
by mala tvoriť obsah webovej stránky, sú odkazy na odborné stránky súvisiace s diakonickou
tematikou, na ktorú odpovedalo 45 respondentov, čo je 40% z celkového počtu. Prinášať
osobné svedectvá uviedlo 43 zúčastnených, čo činí 38%. Možnosť využitia webovej stránky
ústredia ako burzy materiálnej pomoci uviedlo 29 zborov, t.j.26% a byť diskusným fórom
o aktuálnych problémoch v rámci diakonie odpovedalo 28 zúčastnených čo činí 25%. Nevedelo
sa vyjadriť a neodpovedalo na otázku 11 zúčastnených, čo tvorí spolu 10% z celkového počtu.
Z pohľadu ÚD KRC na Slovensku sú dané výsledky barličkou pri tvorbe novej webovej stránky.
32. Rendelkezik a gyülekezet diakóniai célokra felhasználható ingatlannal (helyiség,
épület)? Disponuje CZ s nehnuteľným majetkom (miestnosť, budova, atď.) kde by sa dali
poskytovať niektoré z foriem sociálnych, alebo iných služieb súvisiacich zo zborovou
diakoniou?
Igen, gyülekezeti diakóniai területén használjuk/ Áno disponujeme a slúži
16
na účely zborovej diakonie
Igen, tervezzük ilyen célra használni / Áno, plánujeme ju využiť na tento
20
účel
Igen, viszont nem ismerjük a módját és a lehetőségeket, hogy lehetne
3
realizálni / Áno, nevieme však možnosti a spôsoby ako sa to dá zrealizovať
Igen, de nem terveztük ilyen célra használni / Áno disponuje ale o tejto
4
možnosti sme neuvažovali
Igen, de más célra bérbe adtuk / Áno, ale máme túto miestnosť prenajatú
15
na iné účely
Nem, nincs ilyen lehetőségünk / Nie, nemáme takúto možnosť
52
Nem, de szeretnénk ilyet kialakítani / nemáme ale privítali by sme túto
2
možnosť
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Diakóniai célokra felhasználható ingatlannal
Možnosť využitia nehnuteľného majetku v rámci zborovej diakonie

Igen, gyülekezeti diakóniai területén használjuk/ Áno
disponujeme a slúži na účely zborovej diakonie

2%

Igen, tervezzük ilyen célra használni / Áno, plánujeme
ju využiť na tento účel

14%

18%

46%

Igen, viszont nem ismerjük a módját és a
lehetőségeket, hogy lehetne realizálni / Áno, nevieme
však možnosti a spôsoby ako sa to dá zrealizovať
Igen, de nem terveztük ilyen célra használni / Áno
disponuje ale o tejto možnosti sme neuvažovali

3%
4%
13%

Igen, de más célra bérbe adtuk / Áno, ale máme túto
miestnosť prenajatú na iné účely
Nem, nincs ilyen lehetőségünk / Nie, nemáme takúto
možnosť
Nem de szeretnénk ilyent kialakítani / nemáme ale
privítali by sme túto možnosť

Diakóniai célokra használt ingatlannal 16 gyülekezet rendelkezik, ami 14%-a az
összlétszámnak. A résztvevőkből 20 gyülekezet, 18% nyilatkozott úgy, hogy tervezi ilyen célra
használni ingatlanát, 3 gyülekezet tervezné, de nem ismeri a módját és a lehetőségeket, hogy
lehetne ezt megvalósítani. Az összes megkérdezettből 4%-nak ugyan van a tulajdonában
ingatlan, de nem tervezte ilyen célra használni, 13% pedig más célra használja. Ingatlana a
minta alapján 46% -nak nincs, 2%-a az összes résztvevőnek nem rendelkezik ilyen
lehetőséggel, de örömmel venné. Az SZRKE meglátásában a gyülekezetek több mint fele
rendelkezik ingatlannal, 14%-a már használja is diakóniai célra, 21% latolgatja és tervezi, hogy
ezeket az ingatlanokat a gyülekezeti szeretetszolgálat javára fordítsa.
Možnosťou využitia nehnuteľného majetku v rámci zborovej diakonie disponuje a je zároveň
využívaný na diakonické a misijné účely v 16 cirkevných zboroch v prieskumnej vzorke, čo tvorí
14% z celkového počtu. Zo zúčastnených v prieskume uviedlo 20 cirkevných zborov, že plánuje
svoju nehnuteľnosť využiť na tento účel čo činí 18% a 3 cirkevné zbory plánujú, ale nepoznajú
možnosti a spôsoby ako sa to dá zrealizovať. Z celkovej vzorky 4% disponujú s nehnuteľným
majetkom, ale o tejto možnosti neuvažovali a 13% ju využíva na iné ako diakonické účely.
S nehnuteľným majetkom nedisponuje 46% z výskumnej vzorky a 2% z celkového počtu
zapojených nemá túto možnosť, ale by ju privítali. Z pohľadu ústredia je viac ako polovica
cirkevných zborov, ktoré disponujú nehnuteľným majetkom, a z nej 14% ju využíva na tento
účel a 21% uvažuje a plánuje tieto priestory využívať v prospech zborovej diakonie.
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33. Véleményük szerint mivel lehetne fellendíteni és minőségibbé tenni gyülekezetükben
a diakóniai munkát? Ako by sa mohla z Vášho pohľadu zvýšiť a zároveň aj skvalitniť
zborová diakonia vo Vašom CZ?
 Megbízni egy személyt a gyülekezetből, aki mindezt irányítaná
 Csak mint eddig is, hittel, szeretettel, közös összefogással
 A kifelé nyitás előtt lévő akadályok (előítéletek) lerombolásával, de ez viszont
missziós feladat lenne inkább, amelynek mindenképen a diakónia előfutárként kell
működnie
 Fiatalok, presbiterek, gyülekezeti tagok bevonása diakóniai tevékenységekbe
 A gyülekezeti tagok, presbiterek képzése, érzékenyítése
 Ha valahogy meg tudnánk értetni az emberekkel, mit is jelent az önkéntes szó, mivel
jár és mivel nem. Ha gyülekezeti tagok szívesen mennének be egymás házába, és a
másik részről szívesen fogadnának látogatókat, akkor valami elkezdhetne működni.
Egyelőre az érzékenyítésnél tartunk. Egy kis közösségben, ahol mindenki ismer
mindenkit, elég nehéz feladat ez.
 Ha a diakóniai szolgálatot végzők nem lennének annyira megterheltek, mint
amennyire (időhiány, más munkakör, saját család,stb); ha a már meglévő
szolgálatokat is szakmaiban tudnánk végezni… Ha nemcsak beszélnénk róla, hanem
igazán szív szerint cselekednénk is…
 Ha a lelkészeken kívül vállalna valaki szolgálatot
 Élőbb hittet
 Ismertetni az aktuális, egyházakat érintő törvényeket, elérhetővé tenni azokat,
gyülekezetben presbiteri, gondnok, gyülekezeti tagok között munkatársakat keresni,
szervezni
 Pl. ha a műanyag kuponok gyűjtéséről tudnának a gyülekezeti tagok esetleg egy
konkrét levél által a Diakóniai Kozpontból (konkrétan kinek segítünk, hogyan segítünk
ezáltal, ha lenne egy-egy visszajelzés, hogy XY így tudott hozzájutni valamihez, de a
gyűjtés folyik tovább erre és erre a célra). Vagy ha Szerettethídról az óriás –
plakátokon több információt kapnánk – ezek a plakátok sajnos nagyon hiányosak….
(mi a szeretethíd, mi a célja…)
 A gyülekezet létszámlának növelése
 Még több önkéntes bevonása
 Imádsággal
 Hit, szervezés és motiváció kérdése
 Több gyülekezeti tagot kell elhívni erre a szolgálatra
 Formába önteni azt a szolgálatot, amit egyébként gyülekezeti tagok végeznek,
gyakran a lelkész nélkül is, nem is tudatosítva, hogy amit tesznek, diakóniai szolgálat
 Megteremteni a lehetőségét fizetni, vagy legalább részben fizetett diakóniai állásnak
 Bátorítani a falu és a gyülekezet összefogását e téren
 Fizetett alkalmazott, képzett, lelkes önkéntesek, épület
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 Legalább egy megbeszélési alkalom egyházmegyei szinten a Diakóniai központ
részvételével-, amikor senki se siet sehova
 Tájékoztatással
 Imádsággal
 A Kisóvári református keresztyén egyházközségbe látogatásával. Előre egyeztetet
időben!
 Ébredéssel
 Egy előadással, ahol egy gyülekezet beszámolna diakóniai munkájáról, példaértékű
lehetne, esetleg ötleteket adna, megnyitná szemünket a lehetőségek előtt
 Csak is az alaphoz való ragaszkodással és Jézusba vetett tiszta hittel, mert ha ez
megvan, minden működik
 Képzések, tájékoztatás, ötletek, pályázati és egyéb lehetőségekről való információs
melyekből a gyülekezetek is nyernek pl. konkrét munka és egyéb lehetőséget is
találnak
 A Krisztusba vetett hit és az abból fakadó elhivatottság naponkénti megélésével…
 Az önkéntesek jutalomképzésekben vehetnének részt 1-2 napot ,, egymás hite által
épülve „ egy csendes hétvégén tapasztalatcsere, kapcsolatok teremtése.
 Gyülekezeti tagok aktív bevonásával és képzésével, valamint a diakóniai munka
presbiterek által végzet aktív és hatásos koordináció által
 Jobban megismerni, tudatosítani a diakónia küldetését
 Egymás iránti felelősségtudat erősítés
 Jobban belelátni a hogyanokba, szociálisan motiváltabbakká tenni a gyülekezeti
tagokat
 Szervezettséggel, presbiterek intenzívebb bekapcsolódásával, a gyülekezet más
tagjainak, önkénteseknek a bekapcsolódásával, jótékonysági események
szervezésével, a rosszabb szociális körülmények között élők foglalkoztatásának
megszervezésével, amennyiben igény mutatkozik
 Az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatatásával
 Felismerni, hogy kit hívott el Isten ilyen munkára, és azt beállítani a diakóniai
szolgálatba
 Misszió
 Ha körülmények ideálisak pl. idő energia, elhívás és odaszánás….akkor a lelkész elé ad
az Úr olyan önkéntes segítő kezeket és szíveket, kikkel lehet ezen a területen is
együtt munkálkodni. De ez a szolgálat is teljes embert kíván, aki vezetőként tudja a
többieket koordinálni
 A lelkésznek kell inspiráltnak, ezáltal inspirálónak lennie
 Érzékenyítés, terep-, igényfelmérés, személyes kontaktus kiépítése a rászoruló és
potenciális segítő között ( minden ,,gazdagnak” legyen Lázárja, vagy fordítva)
 Ima, hit, Krisztus vezetésére figyelve
 Diakóniai központ építése
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 Az élő, Krisztusi hitnek a gyakorlatban történő elkötelezettebb „felmutatásával”,
magukat másoknak hatékonyabban odaszánni tudó testvérének „születésével”,ill.
közösségibb gondolkodással.
 Pénz, munkások, koncepciók
 Előadás a gyülekezeti tagok számára a diakóniai lényegéről és fontosságáról
 A kölcsönös bizalom építése által
 Megfelelő szakember, anyagi fedezet, idő
 Több lelkes, képzett munkaerő pótlásával
 Fontos lenne a diakóniai munkát végzők felkészítése, egyházmegyei szinten közös
találkozásokon tapasztalatcsere
 Intézményesített önkéntes hálózat, egyházi intézmények (öregotthon, szociális
otthon) működtetetése – keresve az állami szociális alapok kihasználása
 Lelki ébredés nyomán több munkatárs részvételével, szorosabb együttműködéssel az
intézmények és az önkormányzat és a gyülekezet között, több információval az állam
által is támogatott lehetőségekről
 Több gyülekezeti tag bevonásával, anyagiak előteremtése, mely alapként működne az
egyes segítségnyújtásban
 Koordinálás
 önkéntesek képzése
 Előbb megtérésre kell vezetni a gyülekezet tagjait. A megtért emberek válnak
érzékennyé a másik ember nyomorúsága felé. Jó, hogyha ezt a lelkész vagy más
elhívott személy koordinálja, segíti.
 Megtért személyekkel, akik erre a szolgálatra elhívást kaptak és indítatást éreznek
 Több ide és pénz ráfordításával, több ember bevonásával
 A presbiterek és gyülekezeti tagok bekapcsolódásával a szolgálati területbe a 2014
esztendőbe jött létre nálunk a diakónia bizottság úgy most kezd aktivizálódni
 Megfelelő személyek megbízása feladatokkal – az ő képzésük, feltárni a gyülekezet
előtt a diakóniai szolgálat lehetőségeit
 Különféle szeretetszolgálati akciók, rendezvények szervezése, közös kirándulás…
 A diakóniai bizottság legalább félévenkénti kommunikációval helyzetfelmérés
szempontjából
 Nagyobb, több egymásra figyeléssel
 Szakmai találkozó, ötletbörze
 Szükséges a szakképzett diakónus, aki elhívatást érez a szolgálatra
 A házi betegápolási szolgálat elindítása gyülekezeti szinten a diakóniai központ
koordinálásával a 448. törvény alapján
 Német anyagi háttér, svájci rendszeretet, kevesebb adminisztráció, a formális
keresztyénség felszámolása!
 Kis kiöregedet gyülekezet vagyunk nehéz nyilatkozni
 2015-ben újra indítottuk gyülekezetünkben a Nőszövetséget, amely- egyebek
mellett- a beteglátogatás szolgálatát segítené
 Elhívott önkéntes, vagy fizetett szolgáló lélek sokat tudna tenni a helyi, vagy akár
regionális diakóniai tevékenység előmozdításáért
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 Munkatársak bevonásával
 Vypracovaním zborovej analýzy
 Spoluprácou s cirkevnými zbormi v prirodzenom susedskom prostredí a spoluprácou
na organizovaní spoločných sociálnych služieb
 Koordináciou diakonickej činnosti s miestnou samosprávou
 Osvetová práca a odborné vzdelávanie dobrovoľníkov pre túto službu
 Systematické pravidelné stretnutie na úrovni seniorátov
 Informovaním a adresnosťou pomoci
 Realizovaním denného stacionára
 Väčším zapojením členov zboru
 Informovanosť a podpora zo strany cirkvi
 Sústredením sa na organizačnú stránku a celkový manažment
 Aby ľudia mali o to záujem a viac sa angažovali
 Systematický spôsob návštev, rozpis a rozdelenie úloh
 Aktívne vzdelávanie a vnášanie diakonie do „bežného života“ hlavne so strany
duchovného zboru, farár je služobník tak možno aby bol aj v tejto oblasti
aktívny(nemôže sa venovať každej oblasti duchovného života to chápeme) mohol by
si ale vyučiť, priblížiť službu, poukázať na potrebu a nutnosť takejto služby, viesť
a usmerňovať ďalších členov zboru resp. zborov
 Berieme to ako rozšírenie duchovného života zboru, musia fungovať bohoslužby,
zborový spev, príprava a vyučovanie náboženstva a konfirmandov, pozývať
a udržiavať kontakt so strednou generáciou
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Összefoglalás
A felmérés első 9 kérdése a SZRKE szeretetszolgálatáról szóló 1/2003-as számú, érvényben
lévő törvénye alapján végzett gyülekezeti diakónia valós működését vizsgálja. A Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház 1/2003-as számú szeretetszolgálati törvénye 2.§ kimondja,
hogy az Egyház szeretetszolgálata elsődlegesen az egyházközségekben történik. Minden
egyházközség – a lehetőségeihez és a szükségekhez mérten – köteles bekapcsolódni az Egyház
szeretetszolgálatába. Az egyházközségben végzett szeretetszolgálatért a presbitérium tartozik
felelősséggel. A presbitérium minden évben jelentést tesz az egyházmegye szeretetszolgálati
bizottságának az egyházközségben végzett szeretetszolgálati tevékenységről. A presbitérium
a szeretetszolgálat végzése érdekében:
a) megbízottat nevezhet ki
b) bizottságot hozhat létre
c) diakóniai lelkészi állást hozhat létre
d) fizetett munkaerőt alkalmazhat
e) közhasznú szervezetet alapíthat
f) alapítványt hozhat létre
g) szeretetszolgálati intézményt alapíthat és tarthat fenn
h) megállapodást köthet egyházi vagy nem egyházi természetes és jogi személyekkel.
A felmérésben kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy :
 A gyülekezetek 73%-ban nincs diakóniai szolgálatért felelős megbízott. Feltételezzük,
hogy ezt a jogkört értelemszerűen a gyülekezet lelkésze vállalja fel az összes ezzel
járó kötelezettséggel együtt.
 Diakóniai bizottságot 20 gyülekezet hozott létre, ami 18 %-a a felmérésben
résztvevőknek. A bizottságok 117 tagot számlának, ami az SzRKE DK viszonylatában
jelentős csoportja azoknak, akik cselekvően dolgoznak, vagy szeretnének részt vállalni
a szeretetszolgálatban.
 A gyülekezetek 81 %-nak nincs diakóniai bizottsága. Feltételezzük, hogy ezekben
a gyülekezetekben ezt a feladatot maga a presbitérium látja el, főleg a kisebb
gyülekezetekben, ahol a bizottság létrehozása kis mértékben, vagy egyáltalán nem
valósítható meg.
 A gyülekezetek 96%-ban nincs diakónai lelkész. Ez a lehetőség nagyon kis mértékben
van kihasználva, feltételezhetően ez egyházunk gazdasági helyzetéből adódik.
 Diakóniai-, vagy missziós céllal fizetett munkahely csak 3 gyülekezetben van - ami 5
alkalmazott személyt jelent, ez a felmérésben résztvevők 3%-a. A gyülekezetek 97%-a
nem élt ezzel a lehetőséggel.
 Diakóniai-, vagy missziós célú szervezet bejegyzésének lehetőségét a gyülekezetek
18%-a használta ki. 82% nem élt ezzel a lehetőséggel.
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4 gyülekezet áll diakóniai-, vagy missziós céllal szerződéses vagy egyéb jogviszonyban
más egyházi vagy világi intézménnyel, fizikai vagy jogi személlyel. 95% nem élt ezzel
a lehetőséggel. Feltételezzük, hogy nem szükséges, vagy a gyülekezeteknek nem áll
módjukban ilyen szerződések alkalmazása.
A 448/2008 állami törvény alapján 4 gyülekezetnek van bejegyzett szociális
szolgáltatása, ez 4%-a a teljes mintának. Az eredmények azt mutatják, hogy
a gyülekezetek csak minimálisan használják ki ezt a lehetőséget. Feltételezzük, hogy
a gyakorlati alkalmazáshoz hiányoznak a kellő információk és ebből adódóan az anyagi
és személyi erőforrások.
Diakóniai vagy missziós céllal 8 gyülekezet hozott létre intézményt, ami 7%-a az
összlétszámnak. 93%-nak nincs ilyen intézménye. Ezen a területen jól látható hiány
van, feltételezésünk szerint ez részben az anyagi feltételek miatt van így, vagy ilyen
intézményekre nincs igényük, illetve szükség az egyházközségekben.
41 gyülekezet rendelkezik a következő évre diakóniai- és missziós tevékenységére
kidolgozott tervezettel, ami 37%-a a felmérésben résztvevőknek. Ebből az adatból azt
láthatjuk, hogy olyan gyülekezetben is van kidolgozott terv, ahol nincs diakóniai
bizottság vagy diakóniáért felelős presbiter. Feltételezzük, hogy ezekben
a gyülekezetekben a tervet a lelkipásztor dolgozza ki a a presbitériummal együtt.
70 egyházközségben nincs kidolgozott tervezet, ami 62%-a az összlétszámnak. AZ
SzRKE DK szemszögéből ez nem azt jelenti, hogy ezekben a gyülekezetekben nem folyik
szeretetmunka, hanem az adatok arról tanúskodnak, hogy az ilyen tevékenység inkább
spontán módon, tervezetlenül, az aktuális helyzetből adódóan, vagy a gyülekezetben
megszokott sztereotípiák szerint zajlik.

A második vizsgált terület a gyülekezetek 2014-ben végzett szeretetszolgálati tevékenysége
volt, a felmérés szerinti adatok a következőkről tanúskodnak:








A gyülekezetek 49%-a nyilatkozott úgy, hogy vannak gyülekezeti diakóniai önkéntesei,
mégpedig 279 számban. A gyülekezetek 51%-ban nincsenek diakóniai önkéntesek.
Feltételezzük, hogy ezt az adatot demográfiai jellemzők, helyi különbözőségek, az
egyes gyülekezetekben a lehetőségek, igények és szokások aránytalanságai, valamint
a lelkipásztor személyisége és a szeretetmunka iránti hozzáállása befolyásolja.
A gyülekezeti diakóniai szolgálatot betegek felé 99%-ban az otthoni környezetben
történő látogatás jellemzi. A másik leggyakoribb forma a kórházi beteglátogatás,
84,8% -ban.
Istentiszteletet közeli egészségügyi, vagy szociális intézményben 37 gyülekezetben
tartanak, ami 30%-a a vizsgált mintának. 35 egészségügyi, vagy szociális intézményben
végzik, az egész ország területén. Intézményben istentisztelet lehetőségével a
gyülekezetek 58% nem él.
Az egészségkárosultak felé végzett diakóniai szolgálatot 63%-ban otthoni
környezetben történő beteglátogatások teszik ki. A célcsoport az SzRKE DK
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meglátásában kisebb létszámmal képviselteti magát, ellenben több hozzáértést és
szakértelmet igényel a szolgálóktól.
A gyülekezeti diakóniában az egyedülállók, idősek, özvegyek és árvák felé főleg az
otthoni környezetben történő látogatást részesítik előnyben, ami 81%-át jelenti az
összmennyiségnek. A célcsoport az SzRKE DK meglátásában a legnagyobb létszámú,
többnyire otthoni környezetben él, amit a szeretetszolgálat preferált formája is mutat.
Gyülekezeti diakóniai szolgálatot kedvezőtlen szociális körülmények között élők és
hajléktalanok felé a felmérésben résztvevők 50%-ban nem végeznek.
A segítségnyújtás főleg egyszeri krízishelyzet-kezelést jelent, különböző tárgyi vagy
anyagi adományosztással. Ez a célcsoport kisebb létszámban képviselteti magát, mint
az idősek és betegek, viszont specifikus egyéni hozzáállást, ebből kifolyólag
hozzáértést és szakértelmet igényel a szolgálóktól. Az ilyen szolgálat szükségességét
demográfiai jellemzők, helyi különbözőségek, az egyes gyülekezetekben
a lehetőségek, igények és szokások aránytalanságai is befolyásolják.
A diakóniai munka keretében 21 gyülekezet jelentette ki, hogy együttműködik
valamilyen szociális intézménnyel. 87 pedig úgy válaszolt, hogy náluk nincs ilyen
együttműködés. Az SzRKE DK feltételezi, hogy a kismértékű együttműködés oka emberi
erőforrások hiánya, olyanoké, akik ezen a területen tudnának szolgálatot vállalni. Az
együttműködés a célcsoporttal időigényes, a szolgálatot presbitereknek,
önkénteseknek vagy diakóniai-szociális munka szakot végzett diákoknak kéne
biztosítaniuk.
Az elmúlt évben 39 gyülekezetben szerveztek egyházközségükhöz tartozó emberek
részére pénzadomány-gyűjtést diakóniai-, vagy missziós céllal, ami 35%-ot jelent.
Jótékonysági rendezvényt diakóniai-, vagy missziós céllal az elmúlt évben
40 gyülekezet szervezett, ez 36%-a az összlétszámnak.
A Diakóniai Központ programjaiba a 112-ből 40 gyülekezet nem kapcsolódott be, ami
36%-ot jelent. A legjelentősebb csoport a Nyilas Misi Karácsonya ajándékozásban vett
részt, a megadottak szerint 45-en, ami 40%-ot tesz ki. A létszámban második a
Szeretethídon résztvevők csoportja, 41 gyülekezet, ami 37%-a az összlétszámnak.
A leggyakoribb esetben tárgyi adományként ruhagyűjtés zajlott, 42 gyülekezetben, ami
38%-ot jelent. Élelmiszergyűjtés 27 esetben volt, ami 24%.
Külföldi programokban a gyülekezeti diakóniai keretén belül csak 9 gyülekezet vett
részt. Az SzRKE DK feltételezi, hogy alacsony mértékű volt a tajékozottság ezekről
a programokról.

A felmérés harmadik része az SzRKE gyülekezeti diakónia igényeinek és lehetőségeinek
feltérképezésére irányult. Az igények elemzése mutatja meg a választási lehetőségeket, az
egyes gyülekezetek valós szükségleteiből adódó irányultságot.
 Az SZRKE Diakóniai Központjának honlapján közzétett információk a résztvevők 44%át segítik. Nemlegesen 25%, tehát 28 gyülekezet válaszolt. A honlapot 28% egyáltalán
nem látogatja. Az SzRKE DK szerint ez azt jelenti, hogy a résztvevők kevesebb mint fele
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követi csak a honlapot, keresi és hasznosítja az ott található tájékoztatást, 56%
egyáltalán nem használja információforrásként szolgálatához.
A felmérés szerint gyülekezeteinkben a legnépesebb diakóniai célcsoportot az idősek
alkotják. 59 ilyen válasz érkezett, ez 53%-a az öszlétszámnak. A második legnagyobb
kategória, 49 válasszal 44%-ban, nem térképezte fel a célcsoportokat. Az egyedülállók,
rossz szociális körülmények között élők 28,5%-ot alkotnak. Az özvegyek és árvák 29
válasszal 26%-ot. Az egészségükben súlyosan károsultak 20%-ban vannak jelen. Családi
közösségek a diakóniai szolgálatban 15%-ot tesznek ki, addiktológiai ellátás utáni
személyek 10%-ot. A roma közösségek felé az egyház szeretetszolgálatának 7%-a
irányul. A minta alapján az egyházon belül a legkisebb százalékarányú célcsoport
a börtönbüntetésből szabadultak 4%-a és a hajléktalanok 3%-a. Az SzRKE DK
feltételezi, hogy ez a részleges elemzés a célcsoportok előfordulásának valós képét
tükrözi a diakóniai szolgálatban. A szeretetszolgálat célcsoportjainak feltérképezése
rendkívül fontossággal bír az igények és lehetőségek összehangolásának
szempontjából, a diakóniai tevékenység horizontális és vertikális szinten történő
tervezése érdekében.
A gyülekezeti diakónia keretén belül nyújtható szociális, vagy egyéb szolgáltatások
lehetőségeiről 22%-a tud a megkérdezetteknek. Részinformációkkal 43% rendelkezik.
A felmérésben 35% jelezte, hogy nem ismeri a gyülekezeti diakónia lehetőségeit a szociális
szolgáltatásokra nézve. Az SzRKE DK értelmezésében ezek a mutatók szorosan
összefüggnek a kis számú bejegyzett gyülekezeti szociális szolgáltatással.
Az elérhető lehetőségek és igények felkutatása miatt megvizsgáltuk a gyülekezetek
együttműködését a szeretetszolgálat területén. Soha, vagy nagyon ritkán, 60%-ban
működnek együtt a felmérésben résztvevők. Rendszeres, vagy időnkénti
együttműködést 39% adott meg. Ez az adat a DK szempontjából alacsony szintű
informáltságról és a gyülekezetek közötti kapcsolatok hiányáról tanúskodik, tükrözi a
gyülekezetek jogi szubjektivitását, melyek alapján egyéni igényeik és prioritásaik
szerint járnak el. Egyúttal a Diakóniai központ alacsony mértékű ráhatásának és
koordinálási lehetőségének következménye.
A multidiszciplináris együttműködést az SZRKE Diakóniai Központjával 12 gyülekezet
itélte rendszeresnek és tevékenynek, alkalomszerűnek 52, további 3 pedig más módon
tart kapcsolatot. Ez összesen 60 %-ot ad ki. Ritkán, vagy egyáltalán nem működik
együtt a Diakóniai Központtal 44 gyülekezet, ami 39 %-ot jelent. Az eredmények
összefüggnek és újra csak tükrözik a DK ráhatását a gyülekezeti diakóniai szolgálatra.
A gyülekezeti szeretetmunka legnagyobb akadályaként az időhiányt nevezték meg,
mégpedig 42 esetben, ami 37,5%-ot ad ki. A második helyen a túlterheltség szerepel,
ez 36 válasszal, 32%-os csoport. A harmadik a presbiterek, gyülekezeti tagok
hozzáállását nevezte meg nehézségként, ez 28%. A gyülekezetek szerint az önkéntesek
alacsony szakmai felkészültsége következik a sorban, ez 29 válasszal 26%. Szorosan
ezután következik az információk hiánya, amit 28 válasszal 25% jelölt akadályként.
Másfajta nehézséget 17% nevezett meg. A DK meglátása, hogy ezek a visszajelzések
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híven tükrözik a szeretetszolgálat buktatóit, ugyanakkor világosan mutatják
a hiányosságokat, amikre az egyes gyülekezetek diakóniai szolgálatában hangsúlyosan
oda kell figyelni.
A lehetőségek és igények feltérképezése során vizsgáltuk azokat a diakóniai
célcsoportokat is, akikkel a legkevesebbet, vagy egyáltalán nem foglalkoznak. A
felmérésből kiderült, hogy a legnagyobb ilyen csoport a börtönbüntetésből szabadult
emberekből áll, ez a teljes létszám 53 %-a. A második legszámottevőbb csoport 56
válasszal, azaz 50 %-al, a romák. A harmadik csoportba a hajléktalanok tartoznak 45%al, majd az addiktológiai ellátás utáni személyek 45 válasszal, azaz 40%-al. Ötödikként
követik őket az intézményi elhelyezésben élők 23%-al. Az egészségükben súlyosan
károsultak 12,5%-os mintát alkotnak, ugyanakkora azoknak az aránya is, akik nem
válaszoltak a feltett kérdésre.
A lehetőségek és szükségletek feltérképezése során kutattuk azt is, hogy a diakónia
melyik területén szeretnék a gyülekezetek bővíteni tevékenységüket. A legszámosabb
csoport az otthoni, illetve természetes környezetben történő látogatásokat szeretné
gyakoribbá tenni, ez 74 válasszal 66 %-os képviselet jelent. A második fejlesztendő
területként az anyagi és tárgyi adománygyűjtések szervezését jelölték meg, összesen
54%-ban. Harmadik területként karitatív alkalmak szervezése és részvétel a
humanitárius segítségnyújtásban szerepel, ami 48 válasszal 43%-a a felmérésben
megkérdezetteknek. Egészségügyi és szociális intézményekben több látogatást 34%
szeretne. Missziós tevékenységek szervezésével 26 gyülekezet szeretné bővíteni
szeretetszolgálatát, ami a felmérésben vizsgáltak 23%-a. Egészségügyi vagy szociális
szolgáltatás létrehozásával 6 gyülekezet szeretné bővíteni hatókörét, ami a vizsgált
gyülekezetek 5 %-át alkotja.
Az SZRKE Diakóniai Központjának prioritását, illetve segítségét a gyülekezeti diakónia
és misszió fellendítésében a felmérésben résztvevő gyülekezetek elsősorban
a presbiterek képzésében látják. 54 gyülekezet nyilatkozott így, ami 48%-a az
összlétszámnak. A második legyakoribb válasz 41 és 42 számban, tehát 37%-os
arányban: képzések, lelkészek továbbképzése és rendszeres személyes
kapcsolattartás. Nagyszámú, 35%-os csoport jelölte konferenciák szervezését, szakmai
cikkek, kiadványok megjelentetését a szeretetszolgálat és misszió területéről.
Segítséget saját gyülekezeti diakóniájára vonatkozó analízis elkészítéséhez 20
gyülekezet szeretne igényelni, ami 18%.
A Diakóniai Központ honlapján a gyülekezetek elsősorban a szociális területet érintő
aktuális információkat, törvénymódosításokat tartanák hasznosnak. A részvevők 64%a nyilatkozott így. Egyházi, egyházmegyei, gyülekezeti aktivitások híreit 59 résztvevő,
53%-nyi arányban látná szívesen. A visszajelzések szerint a harmadik legnagyobb
csoport szeretszolgálati témájú szakmai oldalakra szeretne hivatkozásokat, 45
válasszal ez 40%-át teszi ki a felmérésben résztvevőknek. Személyes
bizonyságtételeket 43 résztvevő nevezett meg, ez 38%. A honlapon tárgyi börze
működtetését 29 gyülekezet itélte segítségnek, ami 26%. Vitafórumot a diakónia
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aktuális problémáiról 28 résztvevő választana, ami 25%-ot jelent. Az SZRKE Diakóniai
Központjának ezek az eredmények irányt mutatnak az új honlap tartalmának
megalkotásához.
Diakóniai célokra használt ingatlannal 16 gyülekezet rendelkezik, ami 14%-a az
összlétszámnak. A résztvevőkből 20 gyülekezet, 18% nyilatkozott úgy, hogy tervezi
ilyen célra használni ingatlanát, 3 gyülekezet tervezné, de nem ismeri a módját és a
lehetőségeket, hogy lehetne megvalósítani. Az összes megkérdezettből 4%-nak ugyan
van a tulajdonában ingatlan, de nem tervezte ilyen célra használni, 13% pedig más
célra használja. Ingatlana a minta alapján 46% -nak nincs, 2% -a az összes résztvevőnek
nem rendelkezik ilyen lehetőséggel, de örömmel venné. Az SZRKE meglátásában a
gyülekezetek több mint fele rendelkezik ingatlannal, 14%-a már használja is diakóniai
célra, 21% latolgatja és tervezi, hogy ezeket az ingatlanokat a gyülekezeti
szeretetszolgálat javára fordítsa.

Zhrnutie
Prvých 9 otázok v prieskume je smerovaných k zmapovaniu fungovania diakonických služieb
v cirkevných zboroch podľa zákona č.1 /2003. V zákone č.1 /2013 o Diakonickej službe
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v § 2 o diakonickej službe v cirkevnom zbore je
uvedené, že diakonická služba Cirkvi v prvom rade prebieha v cirkevných zboroch. Každý
cirkevný zbor je povinný – podľa vlastných možností a potrieb – zapojiť sa do diakonickej služby
Cirkvi. Za diakonickú službu v cirkevnom zbore zodpovedá presbytérium. Presbytérium o
diakonickej službe v cirkevnom zbore každý rok podá referát diakonickej komisii seniorátu.
Presbytérium v záujme výkonu diakonickej služby:
 môže vymenovať poverenca
 môže zriadiť komisiu
 môže zriadiť duchovenskú stanicu diakonického duchovného
 môže zamestnať platenú pracovnú silu
 môže zriadiť verejnoprospešnú organizáciu
 môže zriadiť nadáciu
 môže zriadiť a vydržiavať diakonické zariadenie
 môže uzatvárať dohody s cirkevnými alebo necirkevnými fyzickými a právnickými
osobami
Zo získaných výsledkov môžeme konštatovať nasledovné:
 Cirkevné zbory v 73% nemajú určeného povereného za diakonickú oblasť.
Predpokladáme, že túto kompetenciu automaticky preberá duchovný vo svojom
cirkevnom zbore so všetkými kompetenciami aj povinnosťami.
 Diakonickú komisiu má zriadenú 20 cirkevných zboroch, čo tvorí 18 %. V týchto
komisiách evidujú 117 členov, čo je z pohľadu ÚD KKC početná skupina, ktorá aktívne
pracuje alebo má záujem pracovať v oblasti diakonie.
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 Diakonickú komisiu nemá zriadenú 81% cirkevných zborov. Predpokladáme, že túto
funkciu plní celé presbytérium a to hlavne v menších cirkevných zboroch, kde táto
možnosť je minimálne, alebo vôbec nerealizovateľná.
 96% cirkevných zborov nemá zriedenú duchovenskú stanicu diakonického
duchovného. Táto možnosť je minimálne využívaná, čo je predpokladáme
z ekonomických dôvodov našej RKC na Slovensku.
 Pracovné miesto za účelom diakónie alebo misijnej činnosti je vytvorené v troch
cirkevných zboroch, v počte 5 zamestnancov, čo tvorí 3% z celkového počtu
zapojených do prieskumu. Túto možnosť nevyužíva 97% cirkevných zborov.
 Zriadenie verejnoprospešnej organizácie za misijným a diakonickým účelom využíva
18% cirkevných zborov. 82% túto možnosť nevyužíva.
 4 cirkevné zbory majú za účelom diakonie alebo misijnej činnosti uzavreté zmluvy
alebo iný právny akt s inou cirkevnou alebo verejnoprávnou inštitúciou, fyzickou alebo
právnickou osobou. 95 % zborov túto možnosť nevyužíva. Predpokladáme, že nie je
potreba, alebo nie sú možnosti zo strany cirkevných zborov k aplikácii takýchto
zmlúv.
 Registrovanú sociálnu službu podľa 448/2008 Z.z. majú v 4-och cirkevných zboroch, čo
činí 4% z celej vzorky. Z výsledku vyplýva, že túto možnosť cirkevné zbory využívajú
len minimálne. Predpokladáme, že absentujú informácie o týchto možnostiach
a následne deficit finančných a personálnych zdrojov na ich implementáciu do praxi.
 Inštitúciu zriadenú za účelom diakonických a misijných činností zriadilo 8 cirkevných
zborov čo z celého počtu tvorí 7%. 93 % nemá zriadenú takúto inštitúciu. V tejto
oblasti je viditeľná absencia, ktorú predpokladáme: z časti pre deficit materiálnych
zdrojov a z časti preto, že nie je dopyt, respektíve potreba takýchto inštitúcií v
cirkevných zboroch.
 Vypracovaným plánom diakonických a misijných činností na nasledujúci rok disponuje
41 cirkevných zborov čo znamená 37% z celkového počtu. Z tohto údaju môžeme
konštatovať, že plán činností je podľa tohto prieskumu vypracovaný aj v zboroch, kde
nie je vytvorená komisia, alebo poverený z radu presbyterov. Predpokladáme, že
tento plán spracováva duchovný v cirkevnom zbore spolu s ostatnými presbytermi.
 V 70 cirkevných zboroch nemajú vypracovaný plán, čo tvorí 62% z celového počtu. Z
pohľadu ÚD RKC na Slovensku to neznamená, že v týchto zboroch diakonická a
misijná činnosť absentuje. Tento údaj vypovedá o tom, že táto činnosť nie je
plánovaná a je skôr spontánna a vychádzajúca z aktuálnych potrieb, alebo je
vykonávaná stereotypne podľa zaužívaných zvykov v jednotlivých zboroch.
Druhou skúmanou oblasťou boli aktivity zborovej diakonie v roku 2014, ktoré podľa
prieskumu vypovedajú o nasledovných údajoch:
 49% cirkevných zborov uvádza, že má dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na aktivitách
zborovej diakonii v počte 279. 51% cirkevných zborov uvádza absenciu dobrovoľníkov.
Predpokladáme, že tieto získané údaje sú podmienené demografickými špecifikami,
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územnými rozdielmi, nepomerom možností, potrieb a zvykov v jednotlivých cirkevných
zboroch, ako aj vplyvom a osobnostným predpokladom duchovného pre diakonickú
a misijnú službu.
Návšteva pri lôžku chorého v domácom prostredí tvorí 99%, a je najpočetnejšou
skupinou v rámci zborovej diakonii smerom k cieľovej skupine nemocných. Druhou
najpreferovanejšou formou, je návšteva pri lôžku chorého v nemocnici, ktorá tvorí
84,8% .
Bohoslužby v najbližšom sociálnom alebo zdravotníckom zariadení vykonávajú v 37.
cirkevných zboroch, čo tvorí 30%-nú skupinu. Vykonáva sa v 35. sociálnych
a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Možnosť realizovania bohoslužieb
v zariadeniach nevyužíva 58% cirkevných zborov.
Návšteva pri lôžku chorého v domácom prostredí v 63% tvorí najpočetnejšiu skupinu v
rámci zborovej diakonii smerom k zdravotne postihnutým. Formou opatrovateľskej
služby, alebo inou formou sociálnej služby ju zabezpečuje 8%. Táto cieľová skupina je
z pohľadu ÚD RKC v menšom zastúpení a vyžaduje väčšiu erudovanosť a odbornosť zo
strany slúžiacich.
Zborovú diakoniu smerom k osamelo žijúcim, seniorom, ovdovelým a osirelým
preferujú spôsobom návštev v domácom prostredí v 81% z celkového počtu. Táto
cieľová skupina je z pohľadu ÚD RKC najpočetnejšou a žije prevažne v domácom
prostredí, o čom svedčí aj preferovaný spôsob zborovej diakonie.
Zborová diakonia smerom k občanom žijúcim v znevýhodnených sociálnych
podmienkach a bezdomovcom sa nerealizuje v 50% cirkevných zborov. Pomoc v tejto
oblasti je zameraná skôr na krízové jednorazové intervencie a prostredníctvom rôznych
materiálnych a finančných zbierok. Táto cieľová skupina je z nášho pohľadu v menšom
zastúpení oproti seniorom a chorým. Služba v tejto cieľovej skupine si vyžaduje
individuálny a systematický prístup, čo kladie na ľudí slúžiacich v tejto oblasti veľkú
erudovanosť a odbornosť. Taktiež potreba takejto služby je podmienená
demografickými špecifikami, územnými rozdielmi, nepomerom možností, potrieb
a zvykov v jednotlivých cirkevných zboroch.
Spoluprácu so sociálnymi zariadeniami uviedlo 21 cirkevných zborov. 87 odpovedalo,
že nemá spoluprácu s takýmto typom zariadenia. ÚD RKC na Slovensku predpokladá
nízku mieru spolupráce so sociálnymi zariadeniami z dôvodu nízkeho personálneho
zabezpečenie ľudí slúžiacich v tejto oblasti. Spolupráca s týmito zariadeniami
a cieľovou skupinou je časovo náročná a výkon týchto diakonických služieb by sa mal
zabezpečiť z radov presbyterov, dobrovoľníkov alebo študentov končiacich odbore
diakónie a sociálnej práce.
Pre ľudí žijúcich na pôde cirkevných zborov za diakonickým a misijným účelom 39
zborov v minulom roku organizovalo finančnú zbierku, čo tvorí 35%.
Charitatívne podujatie za diakonickým alebo misijným účelom v priebehu minulého
roka organizovalo 40 cirkevných zborov, čo tvorí 36% .
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 Do žiadneho z programov ústredia v rámci zborovej diakonie sa z celkového počtu 112
nezapojilo 40 zborov, čo tvorí 36%. Najpočetnejšiu skupinu v účasti programu ústredia
tvorí program vianočných balíkov, s počtom 45 zapojených cirkevných zborov, ktoré
tvoria 40%. Druhou najpočetnejšou je program Most lásky, kde sa zapojilo 41
cirkevných zborov, čo tvorí 37% z celkového počtu.
 Najpreferovanejšou skupinou z materiálnych zbierok je zber šatstva, ktorú zrealizovali
v 42. zboroch a činí 38% vzorku. Zbierku potravín organizovali v 27. prípadoch čo je
24%.
 Do zahraničných programov sa v rámci diakonie zapojilo 9 cirkevných zborov, čo tvorí
8% z celkového počtu. ÚD RKC na Slovensku predpokladá nízku informovanosť o týchto
možnostiach.
V tretej časti prieskumu sme sa zamerali na mapovanie potrieb a možností zborovej
diakonie RKC na Slovensku. Analýza potrieb nám ukazuje možnosti aj smerovanie, ktoré
vychádzajú z reálnych potrieb jednotlivých cirkevných zborov.
 Pomoc z poskytnutých informácií uverejnených na webovej stránke ÚD RKC udáva 44%
z celovej vzorky. Záporne odpovedalo 25%, t. j. 28 cirkevných zborov. Webovú stránku
vôbec nenavštevuje 28%. Z pohľadu ÚD RKC to znamená, že menej ako polovica hľadá
a navštevuje web.stránku za účelom získavania informácií a pomoci, a 56% nepoužíva
web.stránku ako zdroj informácií pre svoju službu.
 Najväčšiu cieľovú skupinu v rámci zborovej diakonii v našich cirkevných zboroch podľa
skúmanej vzorky tvoria seniori, v počte odpovedí 59, čo činí 53% z celkového počtu.
Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria s počtom odpovedí 49, t.j. 44% tí, ktorí nemajú
zmapované cieľové skupiny. Osameno žijúci v znevýhodnených sociálnych
podmienkach tvoria 28,5%. Cieľová skupina ovdovelých a osirelých tvorí v počte
odpovedí 29 skupinu s 26%. Ďalšou v poradí je skupina zdravotne ťažko postihnutých,
čo z celkového počtu činí 20%-né zastúpenie. Rodinné spoločenstvá v rámci zborovej
diakonie tvoria 15% a cieľová skupina ľudí po liečbe závislostí tvorí 10%. Rómska
komunita je v cirkevných zboroch v rámci diakonie zastúpená v 7%-ách. Najmenšie
percentuálne zastúpenie v rámci cirkevných zboroch tvoria cieľové skupiny ľudí po
výkone trestu 4% a bezdomovci 3%. ÚD RKC na Slovensku predpokladá, že táto
čiastočná analýza odráža reálny obraz početnosti cieľových skupín v rámci zborovej
diakonie. Zmapovanie cieľových skupín v rámci zborovej diakonie je jedným
z indikátorov potrieb aj možností pri plánovaní diakonických činností na horizontálnej
aj vertikálnej úrovni.
 V rámci mapovania možností a potrieb sme zisťovali mieru spolupráce v oblasti
diakonie medzi jednotlivými cirkevnými zbormi. Skoro vôbec alebo žiadnu spoluprácu
udáva 60% z celkového počtu zapojených do prieskumu. Pravidelnú, sporadickú alebo
inú spoluprácu uviedlo 39 %. Tento údaj z pohľadu ústredia vypovedá jednak o nízkej
miere informovanosti a prepojenia medzi jednotlivými cirkevnými zbormi, a zároveň je
odrazom právnych subjektivít cirkevných zborov, ktoré vychádzajú zo svojich
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individuálnych potrieb a priorít. Zároveň je aj výsledkom nízkeho vplyvu a koordinácie
zo strany ústredia.
V rámci zborovej diakonie vedia o možnostiach poskytovania sociálne služby 22% z
celkového počtu. Čiastočné informácie o týchto možnostiach majú 43% . V prieskume
35% uviedlo, že nepozná možnosti poskytovania sociálnych služieb v rámci zborovej
diakonie. Z pohľadu ÚD RKC na Slovensku tieto údaje korelujú s nízkym počtom
registrovaných sociálnych služieb v rámci zborových diakonii v našej cirkvi.
Multidisciplinárnu spoluprácu s ÚD RKC na Slovensku vníma za aktívnu 12 cirkevných
zborov, za príležitostnú ju uvádzajú v počte 52, a inú ako je uvedenú odpovedali 3
cirkevné zbory. Spolu to činí 60%. Skoro vôbec a žiadnu spoluprácu s ústredím uvádza
44 zborov, čo tvorí z celkového počtu 39%. Výsledky kolerujú a odrážajú vplyv ústredia
na diakonickú službu v cirkevných zboroch.
Najväčšie úskalie zborovej diakonie v cirkevných zboroch podľa udania v prieskumnej
vzorke vidia v časovej tiesni, ktorú označili v 42. prípadoch čo činí 37,5%. Na druhom
mieste uviedli v prieskume preťaženosť a to v 36. zboroch, čo tvorí 32% skupinu. Na
treťom mieste je prístup členov cirkevného zboru a presbyterov, ktorá tvorí 28%. Na
ďalšom mieste v počte 29 t.j. 26% uvádzajú cirkevné zbory nízku odbornú erudovanosť
dobrovoľníkov. Tesne za ňou s počtom 28, čo je 25% uvádzajú za úskalie zborovej
diakonie nedostatok informácií. Iné úskalia zborovej diakonie uviedlo 17%. Z pohľadu
ústredia diakonie je v týchto údajoch reflexia na úskalia diakonie a zároveň jasne
pomenúva deficity čomu je potrebné sa prioritne venovať v rámci diakonických služieb
v jednotlivých cirkevných zboroch.
V rámci mapovania možností a potrieb sme zisťovali zastúpenie cieľových skupín,
ktorými sa v rámci zborovej diakonie najmenej venujeme. Z prieskumu vyplýva, že
najpočetnejšiu skupinu tvoria ľudia po výkone trestu, ktorá činí 53% z celkového počtu.
Druhou najpočetnejšou skupinou v počte odpovedí 56, t.j.50%, tvorí rómska komunita.
Treťou v poradí sú bezdomovci s 45% zastúpením a ďalšou početnou skupinou sú ľudia
po liečbe závislostí v počte odpovedí 45 t.j.40%. Piatou cieľovou skupinou sú ľudia
umiestnení v sociálnych zariadeniach s 23%-ným zastúpením. Zdravotne ťažko
postihnutá cieľová skupina tvorí 12,5% vzorky a takú istú skupinu tvoria tí, čo
neodpovedali na danú otázku.
V rámci mapovania možností a potrieb sme skúmali, ktorú oblasť v rámci zborovej
diakonie by chceli cirkevné zbory rozšíriť, respektíve sa im viac venovať. Najpočetnejšou
kategóriou, kde by chceli rozšíriť pôsobenie zborovej diakonie v cirkevných zboroch, je
návšteva v domácom, respektíve v prirodzenom prostredí, a to v 66% zastúpení, čo
tvorí 74 odpovedí z celkového počtu. Druhou oblasťou s počtom odpovedí 61, je
organizovanie finančných a materiálnych zbierok, čo činí 54%. Tretími najpočetnejšími
oblasťami sú organizovanie charitatívnych podujatí a účasť na humanitárnych
pomociach, na ktoré odpovedalo 48 zúčastnených na prieskume, čo tvorí 43%
z celkového počtu. Zvýšiť početnosť návštev v zdravotníckych aj sociálnych
zariadeniach by chcelo 34% . Rozširovať oblasť diakonickej služby organizovaním
Strana 58 z 59

Felmérés a helyi gyülekezetek 2014-es évi diakóniai és missziós tevékenységéről
Prieskum diakonických a misijných aktivít cirkevných zborov v roku 2014.
misijných aktivít by chcelo 26 cirkevných zborov, čo tvorí 23% vzorky v prieskume.
Zriadením sociálnej, alebo zdravotnej služby v rámci zborovej diakonie by chcelo rozšíriť
svoje spektrum pôsobnosti 6 cirkevných zborov, čo tvorí 5% .
 Prioritný prínos, respektíve pomoc zo strany Ústredia diakonie RKC na Slovensku pri
skvalitňovaní zborovej diakonie a misie vidia cirkevné zbory zapojené do prieskumu
predovšetkým vo vzdelávaní presbyterov. Túto skupinu uviedlo 54 cirkevných zborov,
čo tvorí 48% z celkového počtu. Druhé najpočetnejšie skupiny tvoria v prieskume
s počtom 41 a 42 odpovedí, t.j. 37%-om zastúpení: vzdelávanie, doškoľovanie
duchovných a pravidelné osobné stretnutia. Početné skupiny v 35%-nom zastúpení
tvoria organizovanie konferencií a publikovanie odborných článkov a brožúr v oblasti
diakonie a misie. Pomoc pri spracovaní vlastnej analýzy týkajúcej sa zborovej diakonie
by privítalo 20 cirkevných zborov, čo tvorí v prieskume 18%.
 Využitie webovej stránky ÚD RKC na Slovensku vidia cirkevné zbory v prvom rade
v uverejnení aktuálnych legislatívnych informácií zo sociálnej oblasti. Uviedlo to 64%
zúčastnených na prieskume. Informácie o cirkevných, seniorátnych a zborových
diakonických aktivitách by privítalo 59 z celkového počtu, čo činí 53% vzorky. Z
odpovedí vyplýva, že treťou najpočetnejšou skupinou odpovedí o tom, čo by malo tvoriť
obsah webovej stránky, sú odkazy na odborné stránky súvisiace s diakonickou
tematikou, ktorú uviedlo 45 respondentov, čo je 40% z celkového počtu. Prinášať
osobné svedectvá by privítalo 43 zúčastnených, čo činí 38%. Možnosť využitia webovej
stránky ÚD ako burzy materiálnej pomoci uviedlo 29 zborov, t.j.26%, a poskytnúť
priestor na diskusné fórum o aktuálnych problémoch v rámci diakonie uviedlo 28
zúčastnených, čo činí 25%. Z pohľadu ÚD KRC na Slovensku sú dané výsledky barličkou
pri tvorbe novej webovej stránky.
 Možnosťou využitia nehnuteľného majetku v rámci zborovej diakonie disponuje 16
cirkevných zborov, čo tvorí 14% z celkového počtu. Zo zúčastnených v prieskume
uviedlo 20 cirkevných zborov, že plánuje svoju nehnuteľnosť využiť na tento účel, čo
činí 18%, 3 cirkevné zbory plánujú, ale nepoznajú možnosti a spôsoby ako sa to dá
zrealizovať. Z celkovej vzorky 4% disponuje s nehnuteľným majetkom, ale o tejto
možnosti neuvažovalo, a 13% ju využíva na iné ako diakonické účely. S nehnuteľným
majetkom nedisponuje 46% z výskumnej vzorky a 2% z celkového počtu zapojených
nemá túto možnosť, ale by ju privítali. Z pohľadu ústredia je viac ako polovica
cirkevných zborov, ktoré disponujú nehnuteľným majetkom, z nej 14% ju využíva na
tento účel a 21% uvažuje a plánuje tieto priestory využívať v prospech zborovej
diakonie.
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