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Jelentés a Gondviselés Segélyszervezet 2017. évi tevékenységéről 
 

 

Az alábbi jelentésben segélyszervezetünk tavalyi (2017) 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 kétszázas nagyságrendet. Ebbe 

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

szeretetszolgálati tevékenységekben való részvételre. Önkéntes munkatársi közösségünk bővülése 

mellett kedvező fejleményként 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. 

– 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. Bartha Alpár eddigi eredményes és ígéretes 

munkásságát figyelembe véve az EKT 2018. január 1-től kezdődő meghatározatlan időtartamra 

megbízta Kiss Zsuzsánnát és Sipos Lászlót, hogy gyülekezeti szolgálataik mellett lássák el a 

marosi, illetve a székelykeresztúri egyházkörökben frissen létrehozott, azonos típusú 

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. 

Azóta folyamatban van a szakterületenkénti (szociális szolgáltatásonkénti) engedélyeztetés 
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kérvényezése, és ezzel párhuzamosan megkezdődött az anyaszervezet akkreditációjának a folyamata 

is.  

 

(IV.) Képviselet  

Képviseleti megnyilvánulásaink elsődleges fórumai az egyházi főhatósági ülések.  

Segélyszervezetünk képviselői egyházunkon kívül is igyekeztek eleget tenni a meghívásoknak. 

Ezen alkalmak közül említésre méltó a 2017. november 23-án Nagyszebenben tartott felekezet- és 

szervezetközi szakmai tanácskozás menekültügyi kérdéskörben. 

 

(V.) Kiadványok 

A korábban megjelent magyar és angol nyelvű szórólapok használata mellett a tavaly további 

feliratos mellényeket és pólókat készíttettünk az újabb önkéntes munkatársainknak. 

A Vöröskereszt Kovászna Megyei fiókszervezetének jóvoltából kb. 9000 vallásos témájú 

kötetet, köztük 4000 db új fordítású Bibliát sikerült egyházi és szeretetszolgálati célokra fordítanunk. 

 

(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 2017-re vonatkozó, legutóbbi kiírás nyomán Erdélyből és Magyarországról közel 10 

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.   

 

(VII.) A Közgyűlés munkálatai. Szakmai műhelymunka  

A Gondviselés Segélyszervezet tavalyi közgyűlésére 2017. április 29-én Székelykeresztúron 

került sor 35 személy részvételével. A tanácskozás fő részét a közelmúltbeli szeretetszolgálati 

tevékenységek ismertetése képezte. A közgyűlés számba vette és értékelte mindazt, amit az 

anyaszervezet és a területi fiókszervezetek az egyes szakterületeken megvalósítottak. A 

beszámolókból is kitűnt az együttműködés fontossága az egyházközségekkel, az egyháztársadalmi 

testvérszervezetekkel, az önkormányzatokkal és más szakmai partnerekkel.  

A közgyűlést megelőző napon a segélyszervezet munkatársai ugyanazon a helyszínen (Berde 

Mózes Unitárius Gimnázium) szakmai műhelymunkán vettek részt. A jelenlevők négy kiscsoport 

keretében áttekintették az egyházi szeretetszolgálat különböző szakterületein megvalósult jó 

példákat, valamint a kiteljesedést elősegítő tennivalókat. Az első napot Gergely István római 

katolikus lelkész előadása zárta, ami által a csíksomlyói Csibész mozgalom három évtizedes 

tevékenységét ismertette az árva, félárva és kallódó gyermekek felpártolása terén. 

A Gondviselés Segélyszervezet idei közgyűlését 2018. május 4-én a háromszéki Árkoson 

tartotta 31 személy jelenlétében. A közgyűlés kezdetén Biró Attila helybeli unitárius lelkész alkalmi 

áhítatot tartott, amit Szombatfalvi József leköszönő elnök nyitóbeszéde követett. A közgyűlés 

megalakulása után üdvözlőbeszédek következtek az egyházi főhatóság, a Háromszék-Felsőfehéri 

Unitárius Egyházkör, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége, valamint a Diakónia Keresztyén 

Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja részéről. A legrészletesebben tárgyalt napirendi pont az 

anyaszervezet és a területi fiókszervezetek tevékenységének értékelése volt. A jövőbeli működési 

tervek körvonalazása után az alapszabály módosítása következett, majd választásokra került sor. A 

közgyűlés által a 2018–2021 közötti megbízatási időszakra megválasztott tisztségviselők és 

elnökségi tagok: Szabó László (elnök), Gazdag Ildikó (alelnök), Zoltán Csaba (alelnök), valamint 

Erdő-B. Vilmos, Kovács István, Nagy László, Simó Sándor, id. Szombatfalvi József, Vagyas Attila. 

A közgyűlés id. Szombatfalvi Józsefet egyhangúlag a Gondviselés Segélyszervezet tiszteletbeli 

elnökévé nyilvánította.   

 

 

(B.) A tagozatok és fiókszervezetek működésének összefoglalása 
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(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 2016. 

december 31-én 24 fő, 2017. december 31-én pedig 20 fő volt. A tagozat 2017. évi közgyűlésére 

május 25-én Budapesten került sor. Az akkor elfogadott, 2016. 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 2017. évi karácsonyi adománygyűjtést az előző évi akciókhoz hasonlóan szervezte 

meg két fővárosi CBA-áruházban. A gyűjtésben 12 önkéntes vet részt. A Flórián téri és a 

Hegyvidéki bevásárló-központokban szervezett gyűjtések 900.000 forint összértékű tartós élelmiszer 

és tisztítószer adomány felajánlását eredményezte. Mindebből tartalmas segélycsomagot lehetett 

összeállítani, amelyek 50 rászoruló családhoz (összesen közel 150 személyhez) jutottak el a 

következő településeken: Budapest, Vásárosnamény, Kocsord, Füzesgyarmat, Pécs, Sátoraljaújhely 

és Őrbottyán. 

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 forduló személyeket.  

 

(II.) A székelykeresztúri központunk 2009 óta működik heti rendszerességű 

foglalkozásokkal és programokkal. 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.  

 

(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. Eddigi működése több mint ígéretes.  

 

(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.  

 

 

(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. 
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– Kiemelkedő példaként említjük a Kolozsvár–Belvárosi Unitárius Egyházközséggel közösen 

indított ebédprogramot hajléktalan és más rászoruló személyek számára. 2017 januárjától 

kezdődően hetente egyszer átlagosan 100 adag ebédet szolgálunk fel a gyülekezet tanácstermében. 

– A két Homoród mentén a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör szeretetszolgálati munkatársai 

három éve részt vesznek az ebédprogram szervezésében. A Lókodi Öregotthon étkezdéjében 

készített ebédek hétköznaponként 8 településen 32 igénylőhöz jutnak el önköltségi áron. 

– A hat éve kialakult együttműködés keretében 2017 adventjében 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.  

– 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, csíkszeredai és 

aranyosszéki munkatársaink közreműködésével 75 településen összesen 1520 értékes 

segélycsomagot kézbesítettünk rászoruló családoknak. (Ezeknek a németországi segélycsomagoknak 

az összesített értéke 160.000 lejre becsülhető!) 

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

adománygyűjtéseket szervezett a következő helyszíneken: Sepsiszentgyörgy, Barót, Kézdivásárhely 

(karácsonykor). Az ünnepekhez kötött nagyszabású, tartósélelmiszer-segélyezések mellett figyelmet 

fordítunk a köztes időszakokra is, több alkalmi segélyezési akció megszervezésével.  

Szintén a háromszéki fiókszervezet 2017. november 29. – 2018. március 15. közötti időszakban több 

mint 500 meleg vacsorát ajánlott fel a sepsiszentgyörgyi és környékbeli hajléktalanok számára. Az 

egytál meleg étel program anyagi alapjainak biztosításához a környékbeli unitárius nőszövetségek is 

hozzájárulnak.  

A háromszéki fiókszervezet kenyérprogramja keretében az általunk nyilvántartott rászoruló 

családok hetente egy-egy kenyeret kapnak az adományozó pékségek jóvoltából.  

A sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórházba beutalt, rászoruló betegek számára felnőtt 

pelenkakészletet tartunk fenn. Ugyanakkor szegény gyermekek számára tanszerekből és játékokból 

álló, ún. foglalkoztatócsomagokat biztosítunk. Ugyanennek a kórháznak a gyermekosztályán minden 

év karácsonyán zenés gyermekáhítatot szervezünk és szeretetcsomagot készítünk a beteg 

gyermekeknek. A háromszéki fiókszervezet mindezt Buzogány Csoma Csilla kórházlelkésszel 

szorosan együttműködve valósítja meg. 

– A Gondviselés Segélyszervezet Brassó megyei fiókszervezetének kivitelezésében 2017. december 

15-16. között – széleskörű partnerség keretében – első ízben került sor Brassóban adománygyűjtő 

akcióra. A karácsony előtti gyűjtés fő partnerei: a brassói unitárius egyházközségek, a Brassói Dávid 

Ferenc Ifjúsági Egylet, a Loksi Blues Cafe, valamint az akciónak helyet biztosító Bene Bolt voltak. 

Nem csak helyszínében, de az adományozó közösség tekintetében is újszerű volt ez az akció, hiszen 

a gyűjtés román többségű környezetben történt. A kezdeti félelmek hamar szertefoszlottak, hiszen 

hihetetlen nyitottság és segítőkészség mutatkozott már az első délután. Másfél nap alatt 5.049 lej 

összértékű tartós élelmiszert és tisztítószert gyűjtöttünk, amiből 32 rászoruló családhoz (összesen 90 

személy) juttattunk karácsonyi segélycsomagot. Az adománygyűjtésben 8 felnőtt és 6 fiatal önkéntes 

vett részt, a csomagok összeállításában és célba juttatásában pedig 10 felnőtt és 7 fiatal. A fentiek 

mellett a múlt év folyamán 2 alkalommal osztottunk élelmiszercsomagot a rászorulóknak, szám 

szerint 32 családnak. 

– A fentiekhez hasonló, sikeres adománygyűjtésekre került sor Székelyudvarhelyen, 

Marosvásárhelyen és Nyárádszeredában is.  

 

(II.) Fogyatékossággal élőket és hozzátartozóikat segítő programok  
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– A székelykeresztúri irodában hetente kétszer szerveztünk 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, illetve Székelykeresztúr 9. városi 

karácsonyi vásárán kiállítottuk a sérült gyermekek kézműves munkáit, ugyanakkor részt vállaltunk 

ez utóbbi rendezvény szervezésében. 

– 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 a Súlyosan Fogyatékos Gyermekek Elhelyező 

Központjával közösen szervezve. A V. Őrangyal szüreti bált, majd a V. Őrangyal farsangot tavaly a 

Székelykeresztúron is megszervezték. 

– Több mint két 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 gyógytorna-foglalkozásokon vesz részt édesanyja állandó kíséretében.  

– A fogyatékkal élő ifjakat és felnőtteket felkaroló Reménység Alapítvány és segélyszervezetünk az 

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

A hetenkénti összejöveteleket 12 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.  

– A Brassó megyei fiókszervezet 2017-ben kerekesszékek beszerzésében vállalt szerepet: 

lebonyolító szervezetként befogadta az adományokat, célba juttatta azokat a rászorulóknak és 

segített a készülékek beszerelésében. 

 

(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 hét évben az Erdély Mentőcsoporttal karöltve végeztük. Tavaly nem került sor mentési 

bevetésekre vagy gyorssegélyezési akciókra. 

A Vöröskereszt Kovászna megyei szervezetének kezdeményezésére 2016-ban átfogó 

együttműködési tervezet született, ami alapján egy új önkéntes mentőalakulat kezdte meg 

működését.  

 

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

programok 

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

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

tanévben 20 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.  

– A fiatfalvi minta alapján 2016 ősszel Kökösben is útjára indult a délutáni iskolai program, aminek 

keretében 14 gyermeknek heti két alkalommal segítünk a tanulásban, kiemelten a román és 
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matematika tantárgyakban, alkalomszerűen pedig más tantárgyakban is. Mindez kiegészül 

játékokkal, kreativitást fejlesztő foglalkozásokkal és lelki neveléssel.  

 

(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, 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. A kismamatorna célja a szüléshez megfelelő fizikai és lelki állapot elérése. 

Mindezek mellett egyénre szabott gyógytorna-foglalkozásokat is szervezünk  felnőtteknek.  

– Hargita megyei fiókszervezetünk tagja a Hargita Megyei családbarát programnak, amelynek 

kettős célja van: a figyelemkeltés a család fontosságára és a családok erősödését elősegítő 

programok szervezése. 

– 2017-ben 7. alkalommal került sor a Születés Hete rendezvénysorozat megszervezésére. A 

rendezvény programjai: bababazár, Csiri-biri foglalkozás, Őrangyal, kézműves tevékenységek, 

gyerektáncház, helyi bölcsőde és a Mesevár Napköziotthon látogatása, mondókázó, interaktív 

mesejáték, babakocsis felvonulás, születésfa megáldási ünnepély, családok délutánja az unitárius 

egyházközségben, anyák napi műsor, játszótéravató ünnepség, valamint témaközpontú előadások.  

– 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. 

– A Brassó megyei fiókszervezetnek kezdetektől kiemelt fontosságú célja a Családtámogató 

Központ létrehozása és működtetése, amit a brassói unitárius egyházközségekkel partnerségben 

valósít meg. A központ tevékenységi palettájának kialakítása a helyi szükségletek azonosítása és 

felmérése alapján történt. A kezdeti próbálkozások tapasztalataira építve 2017 őszétől már 14 

rendszeres programmal működik a központ: Tipegő (3 év alatti gyerekek és az édesanyák 

mondókázós együttléte),  Serketánc (3-6 éves gyerekek oktatása néptáncra és népi 

gyermekjátékokra), Aranyóra (családanyák klubja), Ország-világjárók klubja (élménytúrák, 

személyes megtapasztalások megosztása, kalandozások idegen tájakon), Idősek klubja (idős, 

nyugdíjas személyek kikapcsolódási, szocializációs tevékenysége), Játékdélelőtt (többgenerációs 

szocializációs és közösségépítési tevékenység), Nótadélután (régi idők nótáinak felkutatása és a 

közös nótázás öröme), Szorgos kezek (kézműves foglalkozások minden korosztálynak), furulya- és 

hegedűoktatás, matematika-oktatás, fazekasműhely, táncház (néptáncoktatás fiataloknak és 

felnőtteknek), népi zenekar, illetve a Szinkópa könnyűzene kórus működtetése. 

A Családtámogató Központ közösségi rendezvényei:  

Családok hete rendezvénysorozat: közel 25 programot felölelő, egyhetes ismeretterjesztő, 

közösségfejlesztő és oktató-nevelő jellegű rendezvény, melyen közel 350 személy vet részt.  

Őszi ízek: hálaadásnapi rendezvény, melynek célja a közösségi összetartozás erősítése, a közös 

számvetés és tervezés. A rendezvényen közel 200 személy vett részt. 

Szünisuli: egyhetes tábor óvodásoknak és kisiskolásoknak az őszi szünidő idején. A napi program 9-

15 óra között zajlott (néptánc- és népdaloktatás, angol nyelvoktatás, közösségi játékok). A 

gyerekeknek ebédet biztosítottunk. A programban 22 gyerek vett részt. A tábor megszervezésében 

segítségünkre voltak a helybeli egyházközségek és nőszövetségek tagjai mellett a székelykeresztúri 

Erdélyi Ifjúsági Egyesület önkéntesei is.  

 

(VI.) Otthoni szociális gondozás 
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– Társadalmunk egyik legáltalánosabb szociális kihívása az önellátásukban korlátozott idős és/vagy 

beteg személyek otthoni szociális és egészségügyi segítése. 2016 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 12 személynek meleg ebédet szállítunk házhoz.  

– Az Unitarcoop Alapítvány 77 – 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. Az 

alapítvány 40 kisnyugdíjas marosvásárhelyi személynek szállított házhoz élelmiszercsomagot a 

május és december közötti időszakban. Munkatársaink augusztustól novemberig 25 Nyárád menti 

kis településen élő idős személynek nyújtottak szociális szolgáltatást és segítették őket 

élelmiszercsomagokkal. Egyházi és nemzeti ünnepeink alkalmával 12 rászoruló személynek 

biztosítottunk élelmiszercsomagot. 

– A Brassó megyei fiókszervezet múlt év végén beindította az OtthonSzervíz nevű szolgáltatását 

egyedül élők, szociálisan hátrányos helyzetű személyeknek szóló háztáji segítségnyújtásként.  

 

 (VII.) Szakmai rendezvények, kalákák  

– A Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2017. augusztus 

28. – szeptember 3. között szervezte meg a SegédKezek kalákatábor VI. kiírását 

Nyárádszentmártonban és több környékbeli településen. A 60 résztvevő (14 és 35 év közötti ifjak) 

20 különböző erdélyi helységből érkezett a Nyárád mentére, ahol 13 településen, összesen 45 

családnál, illetve közösségi épületeknél a következő munkaterületeken dolgozott: háztáji takarítás, 

favágás, gyomlálás, kaszálás, lakások meszelése, kapuk és kerítések festése, egyebek. A táborsorozat 

célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi szolidaritás évszázados 

hagyományának, a kalákának a népszerűsítése.  

– A háromszéki fiókszervezet első alkalommal szervezett regionális önkéntes munkatábort 2017. 

július 12–16. között.  A rendezvény helyszíne a Barót környéki, erdővidéki települések voltak. A 

tábori központ helyszíne Felsőrákos volt. A résztvevők elsősorban rászoruló idős személyeknek, 

többgyermekes, szegénységi küszöb alatt élő családoknak nyújtottak segítséget, illetve közösségi 

épületeknél (templom, szeretetotthon, kántori lakás, ravatalozó) kalákáztak. A 32 állandó, illetve 34 

egynapos résztvevő (14 és 28 év közötti ifjak) 15 különböző erdélyi településről (Hargita, Kovászna 

és Brassó megye), ugyanakkor a magyarországi Dabasról és a délvidéki Zenta településekről 

érkeztek Felsőrákosra. A tábor közmunkái 5 Erdővidéki településen zajlottak, ahol összesen 19 

különböző helyszínen, nagyrészt családoknál segítettek. 

– A háromszéki fiókszervezet tájékoztató célú előadásokat szervezett a társadalomban jelen levő 

veszélyek tudatosítása és megelőzése céljából. A több mint 20 iskolában és egyházközségben tartott 

előadások témái között szerepelt a közösségi média tudatos használata, a drogfogyasztás veszélyei, 

valamint az elsősegélynyújtási alapismeretek. 

 

 

Kolozsvár, 2018. június 3.    
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Szabó László (elnök) s. k. 


