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Jelentés a Gondviselés Segélyszervezet elmúlt egyéves tevékenységéről 
 

 

Az alábbi jelentésben segélyszervezetünk tavalyi (2016) működésének lényegesebb adatait 

foglaljuk össze. Kiegészítésként szíves figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon (www.gondviseles.org) 

és az Unitárius Közlöny Szeretetszolgálat rovatában közölt alkalmi híradásokat és beszámolókat.  

 

 

(A.) Általános működési hírek és szervezetépítési fejlemények 

 

(I.) Munkatársi közösségünk 

Önkéntes munkatársi közösségünk az elmúlt évben elérte a százas nagyságrendet. Ebbe a – 

szűkebb körbe – azokat számítottuk bele, akik évente legkevesebb tíz munkanapot szánnak a 

szeretetszolgálati tevékenységekben való részvételre. Önkéntes munkatársi közösségünk bővülése 

mellett kedvező fejleményekként nyugtázhatjuk azt, hogy főállású, illetve részmunkaidős 

alkalmazottak által is gyarapodtak soraink.  

– A kolozsvári otthoni szociális gondozási programunkat 2016. március 16. óta Csuszner-Pölnitz 

Ünige vezeti. Fizetésének és tevékenységének költségeit a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius 

Egyházközség és a Gondviselés Segélyszervezet fele-fele arányban fedezi. 

– 2016. november 15-i hatállyal anyaszervezetünk félállású alkalmazottja lett Andrási Erika, aki 

korábban (2009–2015 között) kulcsfontosságú szerepet töltött be a székelykeresztúri programjaink 

vezetésében. Munkaterülete a frissen alakult Brassó megyei fiókszervezethez, illetve a brassói 

unitárius egyházközségekhez kapcsolódik.  

– Az anyaszervezet 2017. január 1-től kezdődően félállású munkakör betöltőjeként alkalmazta Pájer 

Györgyöt, aki az erdővidéki és környékbeli unitárius egyházközségekben zajló szeretetszolgálati 

tevékenységek szervezésével foglalkozik. 

– Az EKT Elnöksége 2016. december 1-től kezdődő hatállyal megbízta Bartha Alpárt, hogy – a 

kökösi gyülekezeti lelkészi munkája mellett – töltse be a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius 

Egyházkörben létrehozott szeretetszolgálati munkakört.  

 

(II.) Alkalmi szociális szálláslehetőségek biztosítása 

A Gondviselés Segélyszervezet és az érintett egyházközségek öt erdélyi városban ingyenes 

szálláshelyet biztosítanak rászoruló betegeknek és/vagy kísérőiknek, akik műtétre, egészségügyi 

vizsgálatra vagy kezelésre érkeznek. A szóban forgó települések: Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda. Az elérhetőségek honlapunkon is megtalálhatóak. 

 

(III.) Az akkreditáció folyamatának fejleményei 

Az elmúlt évben is kiemelt fontossággal kezeltük a Gondviselés Segélyszervezet 

anyaszervezetének és fiókszervezeteinek államigazgatási szakmai akkreditációját, ami 

elengedhetetlen az állami és önkormányzati támogatások igénybe vételéhez, akárcsak a hatósági 

engedélyekhez kötött tevékenységek kiteljesítéséhez. A Hargita megyei fiókszervezetünk általános 

működési akkreditációs okiratát az illetékes államigazgatási hatóság 2016 nyarán bocsátotta ki. 

Folyamatban van a szakterületenkénti (szociális szolgáltatásonkénti) engedélyeztetés kérvényezése, 

és ezzel párhuzamosan megkezdődött az anyaszervezet akkreditációjának a folyamata is.  
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(IV.) Képviselet  

Képviseleti megnyilvánulásaink elsődleges fórumai az egyházi főhatósági ülések.  

Egyedi képviseleti alkalom volt az Európai Parlament brüsszeli székházában szervezett 

szakmai konferencia a romániai gyermekvédelem témakörében. A 2016. október 17–19. közötti 

kiszálláson segélyszervezetünket Szombatfalvi József elnök és Vagyas Attila központi munkatársunk 

képviselte. 

 

(V.) Kiadványok 

A közelmúltban megjelent kiadványok és más arculatalakító anyagok: magyar és angol nyelvű 

szórólapok, molinók, feliratos mellények és pólók. 

 

(VI.) Az általános pályázati kiírásunk összegzése 

A Gondviselés Segélyszervezet évente pályázatot hirdet az egyházközségek, az egyházkörök és az 

egyháztársadalmi szervezetek által kivitelezett szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű 

tevékenységek támogatására. A pályázatok tárgya szabadon választható a célirányos tevékenységek 

közül. A 2016-ra vonatkozó, legutóbbi kiírás nyomán Erdélyből és Magyarországról mindösszesen 

12 pályázat érkezett be.  A támogatásban részesült „klasszikus”, illetve egyedi pályázati programok: 

rászorulók élelmiszersegélyezése, óvodai–bölcsődei és délutáni iskolás programok szociális alapú 

támogatása, fogyatékkal élő személyek fejlesztő foglalkozásai és családtagjaik sorstársközösségi 

találkozói, iskolás gyermekek szemészeti és fogászati vizsgálatai stb.  A tavalyi pályázati programok 

megvalósításához való hozzájárulásként az anyaszervezet elnöksége 20.700 lejt (1.430.000 forint) 

támogatást ítélt meg. 

 

 

(B.) A tagozatok és fiókszervezetek működésének összefoglalása 

 

(I.) A Gondviselés Segélyszervezet magyarországi tagozata 2011 óta működik (budapesti 

székhellyel). Az illetékes államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek a szervezetet önkéntes 

tevékenységet végző, közhasznú jogállású egyesületként tartják nyilván. A taglétszám 2015. 

december 31-én 24 fő volt. A tagozat 2016. évi közgyűlésére május 26-án Budapesten került sor. Az 

akkor elfogadott, 2015. évi működési beszámoló és közhasznúsági jelentés segélyszervezetünk 

honlapjáról letölthető. 

A tagozat szervezésében 2017. február 3-án ismét melegétel-osztásra került sor Pesterzsébeten, 

ahol nagy számban élnek nehéz körülmények között családok és egyedülálló, szegénysorsú emberek. 

A helyszín a kerületi önkormányzat tulajdonában levő Civilek Háza volt, ahol kb. 200 rászoruló 

személy ebédelt.  

A tagozat a 2016. évi karácsonyi adománygyűjtést az előző évi akciókhoz hasonlóan szervezte  

meg két fővárosi CBA-áruházban. A Flórián téri és a Hegyvidéki bevásárló-központokban szervezett 

gyűjtések 700.000 forint összértékű élelmiszer, édesség, tisztítószerek és más természetbeni adomány 

felajánlását eredményezte. Mindebből tartalmas segélycsomagot lehetett összeállítani, amelyek 45 

rászoruló családhoz (összesen közel 200 személyhez) jutottak el a következő településeken: 

Budapest, Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat, Pécs. 

Az ilyenfajta segélyakciók mellett a tagozat önkéntesei több alkalommal személyre szabott 

segítséget nyújtottak rászoruló embereknek. Szállítással, eszközbeszerzéssel, jogi és egyéb 

tanácsadási tevékenységgel segítették a Segélyszervezethez fordult személyeket.  

 

(II.) A székelykeresztúri központunk példamutatóan működik – szerteágazó, heti 

rendszerességű foglalkozásokkal és programokkal. A székelykeresztúri központ önálló ügyvitelének 

és adományszervezési lehetőségének megteremtése érdekében 2012 elején létrehoztuk a Gondviselés 

Segélyszervezet Hargita megyei fiókszervezetét. Amint nevéből is kiderül, területi fiókszervezetünk 

a székelyudvarhelyi és székelykeresztúri unitárius egyházkörökben nyújt keretet különböző 

szeretetszolgálati tevékenységek – önálló vagy másokkal közös – megszervezéséhez.  
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(III.) A Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókszervezete 2014-ben alakult meg. Azóta 

több mint félszáz személy csatlakozott a fiókszervezet önkéntes munkatársi közösségéhez,  akik 

lelkesen vállaltak  szerepet az eddigi adománygyűjtési, segélyezési és más tevékenységek 

szervezésében. 

 

(IV.) „Legifjabb” tagozatunk a Brassó megyei fiókszervezet, amelynek bírósági 

nyilvántartásba vételére 2017. január 26-án került sor. A fiókszervezet ígéretes működésére és a 

keretében tevékenykedő munkatársaink életére Isten áldását kérjük! 

 

(V.) A Gondviselés Segélyszervezet 2010 őszétől működik együtt a marosvásárhelyi 

unitárius egyházközségek Unitarcoop Alapítványával. Az 1996-ban életre hívott alapítvány 

rendszeres házi segítségnyújtást és élelmiszer-segélyezést szervez, továbbá más szociális–kulturális 

programokkal igyekszik anyagilag és lelkileg támogatni a rászoruló idős embereket. Áldásos 

működésének jelenlegi területe Marosvásárhely és néhány Nyárád menti település. 

2015 őszén a marosi és küküllői egyházkörök elöljárói, valamint az Unitarcoop Alapítvány és a 

Gondviselés Segélyszervezet képviselői megállapodtak abban, hogy a két egyházkör mindenkori 

vezetősége, valamint az Unitarcoop Alapítvány és a Gondviselés Segélyszervezet együttesen vállal 

felelősséget és szervezési szerepet a marosi és a küküllői egyházkörök területén a szeretetszolgálat és 

más segélyezési tevékenységek kiteljesítéséért.  

2016. szeptember 13-án Marosvásárhelyen került sor az Unitarcoop Alapítvány 

megalakulásának 20. évfordulója alkalmából szervezett meghitt ünnepségre.  

 

 

(C.) Az egyes szakmai területeken kifejtett tevékenységek összefoglalása 

 

(I.) Szegénységi küszöb alatt élők segélyezése 

– A fent említett belső pályázati támogatásokkal több egyházközség keretében hozzájárultunk 

rászoruló személyek segélyezéséhez élelmiszercsomagok által. 

– Kiemelkedő példaként említjük a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközséggel közösen 

indított ebédprogramot hajléktalan és más rászoruló személyek számára. Hetente egyszer 

átlagosan 100 adag ebédet főzünk, aminek nagy részét a gyülekezet tanácstermében szolgáljuk fel. 

– Székelykeresztúron az elmúlt évben átlagosan négy rászoruló személynek biztosítottunk 

hétköznaponként ingyenes meleg ebédet. 

– A két Homoród mentén a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör szeretetszolgálati 

alkalmazottjai két éve részt vesznek az ebédprogram szervezésében. A Lókodi Öregotthon 

étkezdéjében készített ebédek hétköznaponként 8 településen 32 igénylőhöz jutnak el önköltségi 

áron. 

– Az öt éve kialakult együttműködés keretében 2016 húsvétja előtt, majd adventkor Kolozsváron 

eredményes adománygyűjtést szerveztünk. A Gondviselés Segélyszervezet, a János Zsigmond 

Unitárius Kollégium, a Kolozsvári Unitárius Óvoda, a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius 

Egyházközség és a Kolozsvári Unitárius Bölcsőde elsősorban a diákok szüleitől és egyházközségi 

tagoktól gyűjtött adományokat. A segélycsomagok alapját a felajánlott tartós élelmiszerek, 

tisztálkodási szerek, játékok, tanszerek, téli lábbelik és más természetbeni adományok képezték, 

aminek kiegészítéseként további élelmiszereket vásároltunk. A pénzbeli kiadások fedezéséhez 

hozzájárult az Unitárius Óvoda adventi jótékonysági előadásának a perselypénze is. A 

segélycsomagok nagy részét Aranyosszéken és Kolozsváron osztottuk ki.  

– A háromszéki fiókszervezet a húsvét előtti napokban, majd karácsonykor sikeres 

adománygyűjtéseket szervezett a következő helyszíneken: Sepsiszentgyörgy, Barót, Kézdivásárhely. 

Az ünnepekhez kötött nagyszabású, tartósélelmiszer-segélyezések mellett figyelmet fordítunk a 

köztes időszakokra is, több alkalmi segélyezési akció megszervezésével.  

– Úgyszintén a háromszéki munkatársaink, együttműködve Buzogány-Csoma Csilla 

kórházlelkésszel, többször is ellátogattak a sepsiszentgyörgyi kórház gyermekosztályára. Az alkalmi 

zenés áhítatok mellett csomagokkal is kedveskedtek a beteg gyermekeknek (édesség, gyümölcs, 
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foglalkoztató-csomagok). Rászoruló felnőtt betegek alkalmi segélyezése céljából állandó 

pelenkakészletet sikerült beszerezni.  

– A fent említett minta alapján tavaly karácsonykor eredményes adománygyűjtésekre került sor 

székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi áruházakban is.  

– Az előző évekhez hasonlóan karácsonykor több tehergépkocsinyi segélycsomag érkezett 

Udvarhelyszékre a szokásos németországi adományozói forrásokból. A segélyek egy részének 

célba juttatását a Lókodi Ifjúsági Alapítvány és a Wolter Alapítvány ez alkalommal is a 

Gondviselés Segélyszervezetre bízta. Székelykeresztúr környékbeli, Homoród menti és csíkszeredai 

munkatársaink közreműködésével 42 unitárius többségű – vagy számottevő jelenlétű – településen 

összesen 958 értékes segélycsomagot kézbesítettünk rászoruló családoknak. (Ezeknek a németországi 

segélycsomagoknak az összesített értéke 100.000 lejre becsülhető!).  

– 2016 októberében Barót szélén leégett egy ötgyermekes szegény család háza és ezzel teljes 

vagyonuk odaveszett. Segélyszervezetünk erdővidéki önkéntesei – Demeter Zoltán vezetésével – 

széles körű gyűjtést kezdeményeztek. A pénzbeli és természetbeni adományok felhasználásával, 

valamint az önkéntesen végzett munkálatok megszervezésével karácsonyra új házat építettek a 

kárvalott családnak. A példaértékűen megnyilvánult segítőkészség és hatékonyság történetét érdemes 

elolvasni a honlapunkon:  http://gondviseles.org/joomla2.5.6/index.php/276-a-gondviseles-haza-

baroton. 

– A hideg téli napok beálltával több unitárius gyülekezet elöljárói vállalták, hogy templomuk előtt 

helyet és kellékeket biztosítanak az ún. szabad fogas program megszervezéséhez. Ennek keretében 

Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és Medgyesen heteken át meleg ruházathoz jutottak az arra járó 

rászoruló személyek.  

 

(II.) Fogyatékossággal élőket és hozzátartozóikat segítő programok  

– A székelykeresztúri irodában hetente kétszer szervezünk egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat 

családban nevelkedő súlyosan sérült gyerekeknek. A rendszeres résztvevők száma: 6 személy.  

Hisszük, hogy fontosak! programunk szerves része a szakmai tanácsadás és a szülők önsegítő 

csoportjának működtetése. A Lelki nevelés sérülteknek foglalkozássorozatunk célja a konfirmációra 

való felkészítés, továbbá az, hogy sérült társaink is részesei legyenek – családtagjaikkal együtt – az 

egyházközségi életnek a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken, valamint az egyházközségi 

rendezvények alkalmával.  

– A Berde Mózes Unitárius Gimnázium adventi vásárán kiállítottuk a sérült gyermekek kézműves 

munkáit. 

– Hargita megyei fiókszervezetünk tagja a Hargita megyei őrangyal programnak, mely azért 

született, hogy célirányos rendezvényekkel, közös nyaralások megszervezésével együtt örvendeztesse 

a mozgásukban akadályozott vagy más képességeikben sérült embereket az úgymond 

egészségesekkel. A program célja az, hogy különböző élethelyzetű emberek rendszeresen 

találkozhassanak, és együtt sorsközösséget alkossanak. A program keretében havi rendszerességgel 

közösségi programok kerülnek kivitelezésre Hargita megye különböző településein. A 

székelykeresztúri találkozók főszervezői a helybeli munkatársaink. A IV. Őrangyal szüreti bált, majd 

a IV. Őrangyal farsangot tavaly a székelykeresztúri munkatársaink szervezték meg. 

– Immár másfél éve a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör, a Homoródalmási Unitárius 

Egyházközség és a Gondviselés Segélyszervezet együttműködve hetente biztosítja a közúti 

balesetben súlyosan megsérült Farkas Szilárd Székelyudvarhelyre és Csíksomlyóra szállítását, ahol 

eredményes gyógytornász-foglalkozásokon vesz részt édesanyjával együtt. Az ilyenfajta 

segítségnyújtás kibővítéséhez alapvetően hozzájárult a Hargita Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, amely a tulajdonában lévő Fiat Doblo haszonjárművet két 

évre ingyenesen bérbe adta a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkörnek. A 2016. április 12-én 

átadott gépkocsi azt a célt szolgálja, hogy a Homoród menti sérült személyeknek biztosítani lehessen 

a rehabilitációs tevékenységekre és más fejlesztő foglalkozásokra való szállításukat.    

– A háromszéki fiókszervezet és a Kálnoki Unitárius Egyházközség 2016 nyarán pénzbeli 

adományokat gyűjtött egy tricikli megvásárlása céljából, aminek eredményeként egy halmozottan 

sérült kálnoki ifjú mozgáslehetőségei számottevően megváltoztak.  
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– A fogyatékkal élő ifjakat és felnőtteket felkaroló Reménység Alapítvány és segélyszervezetünk az 

elmúlt négy évben eredményesen együttműködött. A kolozsvári székhelyű alapítvány 1999-ben 

alakult. A hetenkénti összejöveteleket tizenkét fiatal felnőtt látogatja. A rendszeres tevékenységek 

sora: különböző fejlesztő foglalkozások, kézműves munka, közös éneklés és imádkozás, 

születésnapok megünneplése, szeretetvendégségek, szórakozás. Segélyszervezetünk Vagyas Attila 

központi munkatársunk által biztosítja az előbbiek szerinti klubtevékenységek programját és a 

résztvevők szállítását. Emellett negyedévente csoportos kirándulásokat szervezünk.  

 

(III.) Természeti csapásokra való felkészülés  

A Gondviselés Segélyszervezet működésének egyik szakterülete a természeti csapásokra való 

felkészülés – megelőzési, mentési és segélyezési programok által. Ilyenfajta tevékenységeinket az 

utóbbi hat évben az Erdély Mentőcsoporttal karöltve végeztük. Korábbi jelentéseinkben részletesen 

beszámoltunk arról a széles körű szervezetközi együttműködésről, amelyet az anyaországi 

árvízkárosultak segélyezése céljából 2010-ben hoztunk létre. A folyamat elvezetett az Erdély 

Mentőcsoport anyaszervezetének és területi fiókjainak megalakulásához (2011–2012-ben).  

A Vöröskereszt Kovászna megyei szervezetének kezdeményezésére a tavaly átfogó 

együttműködési tervezet született, ami alapján hamarosan egy új önkéntes mentőalakulat kezdi meg 

működését.  

Az elmúlt évben a Kárpát-medencét hál’Istennek elkerülték a természeti csapások, így 

részünkről nem került sor mentési vagy gyorssegélyezési akciókban való részvételre. 

 

(IV.) Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és más oktató–nevelő 

programok 

– A Gondviselés Segélyszervezet és a Ház a Holnapért Egyesület közös szervezésében tizenegy 

éve zajlik Fiatfalván a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatási programsorozata. Ebben a 

tanévben 18 gyermek vesz részt hetente kétszer a délutáni játékos oktatási foglalkozásokon, amelyek 

eredményesen elősegítik a szociálisan hátrányos helyzetű kisiskolások oktatási és társadalmi 

felzárkóztatását. A gyermekek három részre vannak osztva, így a csoportfoglalkozások száma 

hetenként hat alkalom, amelyeket Bartha Márta tanítónő–pszichológus vezet négy munkatársával 

közösen.  

2016. október 11-én Székelykeresztúron meghitt ünnepség keretében tekintettünk vissza a 

fiatfalvi délutáni iskola eddigi tíz évére. A Gondviselés Segélyszervezet és a Ház a Holnapért 

Egyesület közös szervezésében egy évtizede zajlik Fiatfalván a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatási programsorozata, amelynek megálmodása és vezetése néhai Bartha Alpár lelkész, 

valamint Bartha Márta tanítónő és munkatársaik érdeme.  

– A fiatfalvi minta alapján tavalyelőtt ősszel Kökösben is útjára indították a délutáni iskolai 

programot, amely keretében 14 gyermeknek heti két alkalommal segítenek a tanulásban, kiemelten a 

román és matematika tantárgyakban, alkalomszerűen pedig más tantárgyakban is. Mindez kiegészül 

játékokkal, kreativitást fejlesztő foglalkozásokkal és lelki neveléssel. Ugyanitt rendszeresen 

megszervezik a kisgyerekes családok találkozóját, amelyeken a gyermekek pedagógus felügyelete 

mellett játszanak, miközben a felnőttek személyiségfejlesztő, közösségépítő tevékenységekben 

vesznek részt.  

 

(V.) Családsegítő foglalkozások és más közösségi programok 

– A székelykeresztúri központban gazdag programkínálat várja a szép számú érdeklődőket. A 

legalább heti rendszerességgel zajló, ilyen jellegű foglalkozások: kismamaklub (várandós és 

kisgyerekeket nevelő anyukák fejlesztő foglalkozásai), babamasszázs, angol és román nyelvű játékos 

foglalkozások, valamint néptáncoktatás óvodásoknak, logopédiai foglalkozások, várandósok önsegítő 

csoportja. A csiri-biri torna a mozgás örömét a fejlesztés eszközeivel ötvözve az anya-gyerek 

kapcsolat mélyülését szolgálja. A mondókázó-dalolászó foglalkozások célja: érzelmi fejlődés 

segítése, értelmi képességek fejlesztése, beszédfejlődés, mozgásfejlődés, szocializációs folyamatok 

fejlődésének segítése. A baba-mama csoport lényege: beszélgetni, megosztani gondolatokat 

várandósságról, édesanyává válásról, babákkal kapcsolatos élményekről, tudnivalókról és 

olvasmányokról. Az ákom-bákom csoportos torna a szülés után lévő édesanyák és babáik közös 



 6 

tornája kismamáknak és babáknak. A kismamatorna célja a szüléshez megfelelő fizikai és lelki 

állapot elérése. Mindezek mellett egyénre szabott gyógytorna-foglalkozásokat is szervezünk  

felnőtteknek.  

Fiókszervezetünk tagja a Hargita Megyei családbarát programnak, amelynek kettős célja van: 

a figyelemkeltés a család fontosságára és a családok erősödését elősegítő programok szervezése. 

– Kolozsváron 2014 őszén indítottunk útjára egy foglalkozássorozatot közösen a János Zsigmond 

Unitárius Kollégiummal I–VII. osztályos diákoknak. A hetenkénti kiscsoportos foglalkozások 

célja a szorongáscsökkentés és az agressziókezelés. A foglalkozásokat 2 szakember (1-1 

pszichológus és logopédus) vezeti. A szakmai módszerek változatosak: a pszichodráma, az 

élménypedagógia, a relaxáció módszereit alkalmazva szerveződnek a tevékenységek az alábbi 

felépítés szerint: önismeret, kommunikáció, együttműködés, tolerancia-elfogadás, 

szorongáscsökkentés és agresszió kezelése. 

 

(VI.) Otthoni szociális gondozás 

– Társadalmunk egyik legáltalánosabb szociális kihívása az önellátásukban korlátozott idős és/vagy 

beteg személyek otthoni szociális és egészségügyi segítése. E téren – az erdélyi segélyszervezetek 

közül – a Gyulafahérvári Főegyházmegyei Caritas és a Diakónia Keresztyén Alapítvány 

kiemelkedően értékes tevékenysége közismert. Tavaly márciusában a Kolozsvár-Belvárosi 

Unitárius Egyházközséggel közösen útjára indítottuk az otthoni szociális gondozói programunkat, 

aminek keretében átlagosan 13 kolozsvári rászoruló személynek nyújtunk segítséget. Emellett 

hétköznaponként 6 személynek meleg ebédet szállítunk házhoz.  

– Az Unitarcoop Alapítvány 65 – Maros megyei – idős személynek nyújt otthoni szolgáltatásokat: 

takarítás, mosás, főzés, bevásárlás, orvoshoz kísérés; adminisztratív segítség (gyógyszerek kiváltása, 

kapcsolattartás az egészségügyi szakellátással, számlák kifizetése); lelki segítségnyújtás. Mindezek 

mellett az alapítvány 35 kisnyugdíjas marosvásárhelyi személynek szállít házhoz élelmiszercsomagot 

havi rendszerességgel. 

   

(VII.) Szakmai rendezvények, kalákák  

– Az Erdélyben hatodik alkalommal, több településen megszervezett Születés Hete 

rendezvénysorozat programjai a gyermek és a család tematikája köré épültek. A székelykeresztúri 

programok (2016. május 3-7.) szervezését a Hargita megyei fiókszervezetünk vállalta.  

– A Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2016. augusztus 29. – 

szeptember 4. között szervezte meg a SegédKezek kalákatábor V. kiírását Várfalván és környékbeli 

településeken. Az 50 résztvevő 23 különböző erdélyi helységből érkezett Aranyosszékre, ahol 9 

településen, összesen 40 családnál dolgoztak. A 14 és 30 év közötti ifjak elsősorban rászoruló idős 

személyeknek nyújtottak segítséget, illetve közösségi helyszíneken (templom, közösségi ház, paplak, 

temető) kalákáztak. A táborsorozat célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi 

szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákának a népszerűsítése.  

 

 

Kolozsvár, 2017. április 28.    

 

A fentiek (1–6. oldal) hiteléül: 

 

Szombatfalvi József (elnök) s. k., Zoltán Csaba (alelnök) s. k., Szabó László ügyvezető elnök) s. k. 


