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Pályázati tanácsadás, pályázatírás, szakértői tevékenység
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A Pályázati Iroda nagy hangsúlyt helyez arra, hogy – a már elnyert pályázatok megvalósításához
kapcsolódó feladatai mellett – tanácsadással, információnyújtással folyamatosan segítse az
MRE szervezeteit abban, hogy munkájukhoz külső támogatási forrásokat tudjanak bevonni, és a
már elnyert támogatásokat megfelelően tudják felhasználni.
Az iroda szakmai segítséget nyújt és forráskeresést végez az egyházi szervezetek számára.
Az iroda pályázatok előkészítésével és pályázatírással is segíti azokat a szervezeteket, amelyek
nem tudnak máshonnan segítséget igénybe venni pályázatuk elkészítéséhez. A 2019-es évben
összesen több mint 1 Mrd Ft értékben írtunk és nyújtottunk be pályázatokat, és ezekhez
kapcsolódva az alábbi egyeztetéseket folytattuk:
• BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE című TOP pályázatok során egyeztetés az
Irányító Hatósággal, és egyházközségeink részére pályázati tanácsadás nyújtása, pályázatírás.
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Pályázati tanácsadás, pályázatírás, szakértői tevékenység
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• KEHOP PÁLYÁZATOK előkészítése során a Miniszterelnökséggel való folyamatos szakmai egyeztetés, egyházi pályázó
szervezetek érdekképviselete, valamint pályázatok írása, és szakmai segítségnyújtás biztosítása azok előkészítésében.
• HAZAI PÁLYÁZATOKON való részvétel: pl. Magyar Falu Program pályázatai, humán szupervízió, eszközbeszerzés,
gyógyszerek, kórházi csomagok, szemüvegek és tisztálkodószerek biztosítása, hajléktalan szállók fejlesztése stb.
Pályázatfigyelés, valamint tájékoztató levelek kiküldése a kiemelten egyházaknak, illetve civil szervezeteknek szóló
pályázati felhívásokról (pl.: Magyar Falu Program; Nemzeti Együttműködési Alap (NEA); KEHOP-5.2.13 épületenergetikai
felhívás; ROMA pályázati felhívások).
Segítségnyújtás a társirodák pályázati projektjeinek előkészítésében és megvalósításában.
Gazdálkodási forma kód (GFO kód) módosítása: Jogszabályváltozás és egyéb szakmai okok miatt az MRE szervezetei
közül több mint ezer esetében volt szükség a GFO kód módosítására. 2019 májusától koordináltuk a teljes ügyintézési
folyamatot, és nagyságrendileg 100 szervezetünk részére nyújtottunk folyamatos tanácsadást és tájékoztatást.
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Oktatás

2.

Oktatás
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A Pályázati Iroda a Károli Gáspár Református Egyetem oktatási tevékenységében
az elmúlt évekhez hasonlóan idén is aktív szerepet vállalt.
A KRE Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetén belül került meghirdetésre
az „Európai uniós pályázatok” névre hallgató tantárgy. Az intézmények és szervezetek leendő vezetőinek,
munkatársainak alapvető fontosságú, hogy megismerkedjenek a finanszírozási lehetőségekkel,
a támogatási rendszerek alapelveivel és a folyamatokkal, ezért határozottan népszerű e tárgy
a hallgatók körében.
A kurzus keretében az általános Európai Uniós pályázati keretek és elméletek mellett gyakorlati
tapasztalatot is tudtak szerezni a tanulók a pályázatírás és projekt menedzsment, pénzügyi
menedzsment, közbeszerzés témakörében, de ezek mellett megismerkedhettek a Zsinati Hivatal
és a Pályázati Iroda munkájával és legfontosabb projektjeinkkel is.
Az oktatás során közel 40 nappali és levelezős hallgató tett sikeres vizsgát.
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Beruházási projektek összefoglalója
Országos Óvoda Program
SDG konferencia központ felújítása
Az SDG Református Konferencia Központ
„Csárda” épületének felújítása
KIMM Drogterápiás Otthona
infrastrukturális és szakmai fejlesztése

3.

Országos Óvoda Program
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• projekt kódja:

EGYH-KCP-17-P-0178

• projekt kezdete és vége:

2018. 01. 10. – 2021. 12. 31.

• támogatás összege:

bruttó 30 000 000 000 Ft

Magyarország Kormánya az egyes egyházi célú támogatások
forrásszükségletének biztosításáról szóló 2062/2017. (XII. 27.) Korm.
határozatával támogatásban részesítette a Magyarországi Református
Egyház Országos óvoda programját.
Az előzetes felmérések során 109 református egyházi szervezet fejezte ki
óvodaépítési szándékát. A műszaki, demográfiai és pénzügyi elemzések
után 66 helyszínen valósulhat meg óvoda kialakítása. 46 helyszínen épül
új óvoda, de felújítás, bővítés és működő óvoda átvétele is megvalósul a
különböző helyszíneken. Infrastrukturális és szakmai értelemben is olyan
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Országos Óvoda Program

10

óvodák jönnek létre szerte az országban, melyek egyszerre felelnek meg a jogszabályi követelményeknek,
a modern kor elvárásainak és a keresztyén nevelés feltételeinek. Az Országos Óvoda Programnak
köszönhetően a református óvodai férőhelyek 42%-kal bővülnek. Az állami támogatásnak köszönhetően
3186 új óvodai férőhely jön létre, de a felújítások további 700 gyermek számára teszik a jelenlegi óvoda
épületet korszerűbbé és otthonosabbá.
Az Országos óvoda program megvalósítása érdekében a Zsinat Elnöksége a Zsinati Hivatal Pályázati Irodájának
szervezeti egységeként 2018. márciusában létrehozta az Óvodafejlesztési Projektirodát. Az iroda feladata az
óvodák építésére alkalmas területek felkutatása, az ingatlan adásvételek feltételeinek megteremtése (hatósági
egyeztetések, ügyvédi szolgáltatás biztosítása, pénzügyi teljesítés), a teljes tervezési folyamat megvalósítása,
a kivitelezések előkészítése és irányítása. Feladatuk továbbá az óvodák működési feltételeinek megteremtése
(hatósági engedélyeztetések elvégzése, óvodai személyzet és tárgyi felszerelések biztosítása) a Református
Pedagógiai Intézettel együttműködve. 2019. év végére valamennyi óvoda tervezési munkálatai befejeződnek és
2020. év elején – a kivitelezők kiválasztását követően – elkezdődik az óvodák építése. Reményeink szerint 2021.
szeptemberében valamennyi új református óvoda megnyitja a kapuit a gyermekek előtt.
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SDG konferencia központ felújítása
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• projekt kódja:

EGYH-KCP-17-P-0178

• projekt kezdete és vége:

2018. 01. 10. – 2019. 12. 31.

• támogatás összege:

bruttó 750 000 000 Ft

A Magyarországi Református Egyház tulajdonát képező SDG Családi Hotel
és Konferencia-központ felújítása az alábbi tevékenységek mentén valósult meg:
• Játszótér létrehozása, kb. 600 m2 területen
• A hotel épületek hőszigetelése, vizesblokkok és szobák felújítása
• 300 adagos, 230 m2 konyha felújítás a konferencia épületben, nagykonyhai
oltóberendezés az elszíváshoz
• Konferencia épület tetőfedésének cseréje
• Konferenciaépületben lévő előadóterem-elválasztó ajtó kiépítése
• Fűtés- és szellőzési rendszer korszerűsítése
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SDG konferencia központ felújítása
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A videóra kattintva a böngészőben elindul a lejátszás.
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Az SDG református konferencia központ
„Csárda” épületének felújítása
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• Támogatási Szerződés iktatószáma: MK/273/2018-NFM_SZERZ
• projekt kezdete és vége:

2017. 12. 01. – 2019. 08. 31.

• támogatás összege:

bruttó 55 000 000 Ft

A felújítás során az alábbi munkák valósultak meg: válaszfalak kialakítása, gipszkarton
munkák; új beltéri ajtók gyártása, beszerelése; az aljzat kiegyenlítése és egységes
padlóburkolat; belső festés, illetve a homlokzat festése, meszelése; kéménybélelés;
belső udvar burkolása térkövezéssel; vizes blokk kialakítása új előtérrel; fűtésszerelés;
külső homlokzati hőszigetelés, előtér kertrendezési munkái.
A műszaki átadás 2019 júniusában történt meg, melyet a sikeres használatbavételi
engedélyezési eljárás követett augusztusban. A szép, újszerű épület felújításához
kapcsolódó záró elszámolásunkat jelenleg a támogató Innovációs és Technológiai
Minisztérium ellenőrzi.
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KIMM Drogterápiás Otthona infrastrukturális
és szakmai fejlesztése
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• projekt kódja:
EFOP-2.2.3-17-2017-00036
• projekt kezdete és vége:
2018. 03. 01. - 2019. 12. 31.
• támogatás összege:
bruttó 93 974 982 Ft

Ez év decemberében zárul a Magyarországi Református Egyház KIMM Drogterápiás Otthona infrastrukturális
és szakmai fejlesztése című projektünk is.
A projekt keretében a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának belső
felújítása, korszerűsítése valósult meg, mely érintette a teljes fűtési hálózat felújítását, fürdőszobák felújítását;
nyílászáró cserét, vízelvezető rendszer javítását, lakószobák padlózatának cseréjét.
Ezen felül eszközbeszerzés történt, és a támogatott lakhatás szolgáltatás szakmafejlesztése,
együttműködve az MRE Újváros Drogambulanciával.
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Felzárkózási terület összefoglalója
Nagy eredmény és szakmai siker, hogy a felzárkózási terület – amely az MRE-nél
projektek formájában született meg –, a projektek sikeres zárását követően az MRE
Szeretetszolgálati Iroda fenntartásában intézményként működik tovább.
Tanodák összefoglalója
Biztos Kezdet Gyerekházak összefoglalója
(Bánréve, Bódvaszilas, Mezőcsokonya, Sellye)
Biztos Kezdet Gyerekházak infrastrukturális beruházások
Jó kis hely (Kémes)
Bárka tábor
Bari Shej program (Dencsháza)
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Tanodák összefoglalója
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A Magyarországi Református Egyház több mint 300 hátrányos helyzetű
gyermek tanulmányi fejlesztését, készség- és képességfejlesztését végzi 12,
az ország hátrányos helyzetű térségeiben található tanodáiban.
A projektek során a településeken élő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő és hátrányos helyzetű fiatalok iskolai
felzárkóztatását és továbbtanulását támogatjuk. A tanodák hátrányos
helyzetű gyerekeknek segítenek a tanulásban, felzárkózásban.
Az iskolai órák után a gyerekek a tanodába mennek, ahol szakképzett
pedagógusok, szociális munkások irányításával tanulnak, játszanak, valamint
a fejlődésüket szolgáló hasznos tevékenységekkel töltik az időt.
Ősszel 10 projektet zártunk, idén decemberben további 2 projektet zárunk,
majd adunk át állami finanszírozásba az MRE Szeretetszolgálati Irodának,

A videóra kattintva a böngészőben elindul a lejátszás.
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Biztos Kezdet Gyerekházak összefoglalója
(Bánréve, Bódvaszilas, Mezőcsokonya, Sellye)
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• EFOP-1.4.3-16-2017-00033 (Menedék Biztos Kezdet Gyerekház Bódvaszilason)
• EFOP-1.4.3-16-2017-00034 (Biztos Kezdet Gyerekház Sellye)
• EFOP-1.4.3-16-2017-00035 (Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház Bánréve)
• EFOP-1.4.3-16-2017-00036 (Biztos Kezdet Gyerekház Mezőcsokonya)
A hazai Biztos Kezdet Gyerekházak egy olyan programcsomag, mely számos
szolgáltatást tartalmaz, mind univerzális, mind pedig célzott formában
a hátrányos helyzetű térségek vagy csoportok számára. Ennek keretében
korai gyermekellátást szorgalmaz, ami korai fejlesztéssel, oktatással és más,
egészségügyi és családtámogató szolgáltatásokkal kapcsolódik össze.
A Biztos Kezdet programot Magyarországon a növekvő és területileg igen nagy
koncentrációt mutató társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség ellen folytatott
küzdelem hívta életre. Feladata, hogy hatékonyan avatkozzon be a szegénység
és a kirekesztettség újratermelődésének megakadályozása érdekében,
hozzájárulva egy befogadóbb társadalom kialakulásához.
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Biztos Kezdet Gyerekházak összefoglalója
(Bánréve, Bódvaszilas, Mezőcsokonya, Sellye)
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A Magyarországi Református Egyház 2018-ban indította el
Biztos Kezdet házait az ország 4 hátrányos helyzetű településén,
Mezőcsokonyán, Sellyén, Bánrévén és Bódvaszilason
Európai Uniós támogatásból. Hazai finanszírozásból 2016 óta
működtettünk Gyerekházat Dencsházán, így programunkkal már
öt településen vagyunk jelen. A korai gyermekellátással összesen
több, mint 60 családot érünk el rendszeresen. A Gyerekházakat
legfőképpen hátrányos helyzetű családok látogatják, a közös
főzésre, közösségi programokra, fejlesztő foglalkozásokra
és a mosási lehetőségre nagy az igény.
A helyi lelkész minden programban aktív részese a
megvalósításnak, és a szakmai szolgáltatásokon túl nagyszerű
gyülekezet építő tevékenységnek bizonyul a települések életében.

Pályázati Iroda összefoglalója
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Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális beruházások
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• EFOP-2.1.2-16-2018-00090 (Bódvaszilas)
• EFOP-2.1.2-16-2018-00091 (Sellye)
• EFOP-2.1.2-16-2018-00092 (Bánréve)
• EFOP-2.1.2-16-2018-00093 (Mezőcsokonya)
A Biztos Kezdet Gyerekház programokhoz
kapcsolódóan lehetőségünk nyílt
a Gyerekházak infrastrukturális beruházásaira
pályázni, melyet minden helyszínünknél
(Mezőcsokonya, Bódvaszilas, Bánréve, Sellye)
támogatásra jogosultnak ítélte meg az Irányító
Hatóság, így mindösszesen 80 millió Ft Európai
Uniós forrást nyertünk.

Pályázati Iroda összefoglalója
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Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális beruházások
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A beruházási programokkal
a településeken átalakításokat,
bővítéseket, korszerűsítéseket
tervezünk megvalósítani, hogy
a Gyerekházak hosszan fenntartható
szolgáltatások lehessenek.
Az építkezéseket tervezés előzte meg,
egy helyszínünkön (Bódvaszilas) még
a 2019-es évben befejeződik
az építkezés, a többi helyszínen
2020 nyarára tervezzük
a megvalósítás befejezését.
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Jó kis hely (Kémes)
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• projekt címe:

Jó kis hely infrastrukturális fejlesztések Kémes

• projekt kódja:

EFOP-2.1.2-16-2018-00089

• projekt kezdete és vége:

2019. 03. 01. – 2020. 02. 29.

• támogatás összege:

bruttó 20 000 000 Ft

• projekt címe:

Jó kis hely Kémes

• projekt kódja:

EFOP-1.4.3-16-2017-00031

• projekt kezdete és vége:

2018. 02. 19. – 2022. 02. 18.

• támogatás összege:

bruttó 44 000 000 Ft

A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló
meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető
módon biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály és szüleik számára, a szolgáltatási
hiányokat pedig pótolja. A programot 1000 fő alatti településeken lehetett elindítani,
egyházunk 2018 februárjában nyitotta meg Kémesen az egyetlen „Jó kis hely” szolgáltatását.
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Jó kis hely (Kémes)
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A „Jó kis hely” fő célja, hogy megpróbálja megtörni a gyermekes
családok ismétlődő szegénységi körét, elősegítve esélyeik esélyeik
tartós és hosszú távú növelését.
A közösségi tér a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda
módszertan együttes használatára épül, délelőtt elsősorban
a kisgyermekes édesanyákat, családokat várjuk, délután pedig az
iskoláskorú gyermekeknek nyújtunk tantárgyi fejlesztéseket.
A „Jó kis hely” a szabadidő hasznos és értelmes eltöltését elősegítő
programokat is megvalósít, kiemelt figyelemmel a gyermekeket és
fiatalokat veszélyeztető helyzetek elkerülését elősegítő preventív,
megelőző programokra. A közösségi teret a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanban valósítottuk meg, mivel a
gyülekezetnek nincsen saját ingatlana a településen.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Bárka tábor
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• projekt kódja:

EFOP-1.2.12-17-2017-00005

• projekt kezdete és vége:

2017. 10. 01. – 2021. 09. 30.

• támogatás összege:

bruttó 799 999 998 Ft

A táborok az idei évben június 3. és augusztus 30. között zajlottak le, összesen
9 turnus keretében, amelyekhez a helyszínt a balatonszárszói SDG Családi
Hotel és Konferencia-központ, valamint a Balatonfenyvesi Református
Gyermek- és Ifjúsági Üdülő nyújtotta.
A Bárka tábor második évében összesen 1564, az ország legelmaradottabb
térségeiben nevelkedő, jellemzően a református intézményrendszerhez
A videóra kattintva a böngészőben elindul a lejátszás.

kapcsolódó és a köznevelésben részt vevő gyermek és fiatal számára
biztosítottunk lehetőséget arra, hogy hátránykompenzáló, esélyteremtő
programokban vegyen részt bentlakásos formában.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Bárka tábor
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Közülük 386 résztvevő volt hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és
131 fogyatékossággal élő, sajátos nevelésű igényű (33,1%). Nagyon sok traumát,
kudarcot elszenvedett, bántott, magára hagyott gyermekkel is találkoztunk a
táborban. Ezekre a gyermekekre sokkal inkább jellemző, hogy súlyos érzelmi
és magatartási problémákkal küzdenek, illetve olyan szociális és fizikai
környezetben élnek, amely gátolja fejlődési lehetőségeiket, a különböző
kulcskompetenciák elsajátítását. Ezek a valamilyen oknál fogva veszélyeztetett
gyermekek, - kiemelten a gyermekvédelmi szakellátásba bekerülő, illetve
ott nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek -jóval nagyobb figyelmet és
támogatást igényelnek. Az idei táborok fontos tapasztalata, hogy egy
szakmai felügyelet mellett kialakult bizalmi légkörben, amelyben a kudarcok
sorozatát elszenvedett gyerek környezetétől kap egyfajta támogatást a nehéz
érzelmekkel való megküzdéshez, szeretettel és odafigyeléssel beindítható
a pozitív elmozdulás.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Bárka tábor
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„Idén nyáron megváltoztattuk kétszáz gyermek
felnőttbe, életbe vetett hitét és tudom, hogy
ugyanabba a világba adjuk őket vissza, de van,
amire tudnak emlékezni és hinni, a világ nem
csak olyan, amit ők ismernek, hanem olyan,
amilyennek tehetik szeretettel”.
(Prohászka Szandra, kapitány)
„Végtelenül büszke vagyok a református
egyházra, hogy ezt megszervezte. Előre tovább
Krisztusért, és ezekért a srácokért, hogy együtt
állhassunk oda a kegyelem királyi székéhez!”
(Balogh Róbert, lelkész)

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Bárka tábor
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„A minden percben kaland és boldogság tábora volt ez mindannyiunk számára. Képzett és elhivatott pedagógusok, kedves, türelmes segítők gondoskodtak
erről. A türelem, az elfogadás, a csendes szó és a szeretetteljes légkör áthatotta ezeket a napokat, hatni kezdett. A változatos, okos programok, foglalkozások
– mik roppant tudatossággal készültek és épültek egymásra – szárnyat adtak gyerekeinknek, mondhatni röpképessé tette őket”.
(Bollok Gyula igazgató, Bocskai István Református Általános Iskola, Papkeszi)
„Én keresztényként élek, nekem ez egy alap dolog és fontos, hogy ugyanilyen emberekkel legyek körülvéve, akik ugyanígy élnek.
Nekem a Bárka tábor egy hatalmas nagy család!”

Pályázati Iroda összefoglalója

(Forrai Fanni, táborozó gyerek)

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Bari Shej program (Dencsháza)
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• projekt kódja:

EFOP-1.4.4-17-2017-00036

• projekt kezdete és vége:

2018. 02. 01- 2020. 01. 31.

• támogatás összege:

bruttó 29 933 600 Ft

Az év elején 11 újabb roma lány lett bevonva a projektbe,
így összesen 20-an vettek részt a programban.
A program során fontos a roma identitástudat erősítése,
így cigány tánccal és pozitív életutakkal ismerkedtek
meg a lányok, valamint különféle munkahelyeket és
középiskolákat látogattak meg. A prevenció és az
egészséges életmód is fontos szerephez jutott, amelyet
előadások, közös főzések és sportfoglalkozások
segítették. Az önbizalmuk erősítése érdekében szépítő
foglalkozásokat szerveztünk, ahol divat, smink, haj és
bőrápolási tanácsokat kaptak a lányok.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Szociális projektek összefoglalója
Talentum-tehetséggondozó gyermekvédelmi projekt
A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati
intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése

5.

Talentum-tehetséggondozó gyermekvédelmi projekt
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• projekt kódja:

EFOP-2.2.14-17-2017-00009

• projekt kezdete és vége: 	

2018. 01. 01- 2019. 08. 06.

• támogatás összege:

bruttó 99 740 000 Ft

Idén ősszel befejeződött a Magyarországi Református
Egyház által megvalósított Talentum-tehetséggondozó
gyermekvédelem projekt, amely során a Magyarországi
Református Egyház fenntartásában működő Nevelőszülői
Hálózat szervezet-és szakmafejlesztése valósult meg.
A munkatársak részére tartott szervezetfejlesztésén túl
240 nevelőszülő és 240 gondozott gyermek pszichológiai
felmérése és kompetenciafejlesztése valósult meg.

Fotók: Kalocsai Richárd

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Talentum-tehetséggondozó gyermekvédelmi projekt
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A célcsoport részére pszichodiagnosztikai és fejlesztő eszközöket
szereztünk be, melyeket a 4 fő megvalósítási helyszínre
helyeztük ki (Debrecen, Mátészalka, Miskolc, Tiszaszentimre).
A projekt egyik fő pillérét jelentette a 244 nevelőszülő és 72
gyermek személyiségfejlesztése és kompetenciafejlesztése,
ami 10 helyszínen valósult meg (Debrecen, Mátészalka, Miskolc,
Tiszaszentimre, Kisvárda, Polgár, Újfehértó, Abádszalók, Öcsöd,
Encs). A fejlesztő alkalmakat pszichológusok és nevelőszülői
tanácsadók – pedagógusok tartották.
175 darab notebook került beszerzésre közbeszerzés útján, melyet
175 nevelőszülői háztartásba helyeztünk ki, amely eszközökön
keresztül tudott megvalósulni a tehetséges gyermekek online
mentorálása.
Fotók: Kalocsai Richárd

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati
intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése
• projekt kódja:

EFOP-1.9.8-17-2017-00002

• projekt kezdete és vége:

2018. 05. 01. - 2020. 04. 30.

• támogatás összege:

bruttó 336 740 000 Ft
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I. SZERVEZETFEJLESZTÉS ÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS:
Szervezetfejlesztést támogató és vezetői tréningek kerültek biztosításra a
szolgáltatásban dolgozó vezetőknek, középvezetőknek; az egyes intézmények
középvezetői szintje azonos alapokon nyugvó vezetési ismereteket
sajátított el.
A minőségirányítási rendszer fejlesztése keretében egy monitoring
eljárásrend kidolgozására került sor annak érdekében, hogy az
intézményrendszer hatékonyan, ellenőrizhetően, fenntarthatóan, gazdasági
és szakmai szempontból is megfelelően tudjon működni.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati
intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése
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II. ÖNÁLLÓSÁG FÓKUSZÚ SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS:
A megvalósítani kívánt szolgáltatásfejlesztés
fókusza: a fogyatékossággal élők önellátó
képességének minél magasabb szintre
történő emelése, továbbá az idős személyek
önállóságmegőrzésének elősegítése.
A Dunaalmási Református Szeretetház
Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthonában
tankonyha és tanmosókonyha kialakítására
került sor annak érdekében, hogy a
fogyatékossággal élőket egyénre szabottan
készítsük fel egy önállóbb életvitelre.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati
intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése
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A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményben, Baján olyan jelzőrendszert vezettünk be, amely
az idős személyek otthonukban történő ellátását a szükségletek előzetes felmérése alapján, az egyéni
igények mentén differenciáltan biztosítja azon céllal, hogy minél később legyen szükség arra, hogy az
idős ember megszokott, otthoni környezetéből bentlakásos ellátásba kerüljön. A bajai modellben a
Vivago rendszer kerül alkalmazásra, amely rendszerben a jelzőrendszeres eszközök (óraformájú karperec,
bázisállomás) lakáson belül rádióhullámon keresztül kommunikálnak, a lakás és a diszpécser központ
közt pedig GSM alapú kommunikáció valósul meg. A Vivago rendszer az azonnali segélyhívás lehetősége
mellett az idős ember állapotáról folyamatosan információkat gyűjt (napi ritmus, mozgásállapot,
mozdulatlanság, hőmérséklet), és azok elemzésével az ellátott állapotára vonatkozóan automatikus
jelzéseket küld az intézmény kijelölt munkatársainak, akik a jelzéstől függően egy protokoll alapján
döntenek arról, hogy milyen intézkedést szükséges megtenni (kapcsolatfelvétel az igénybe vevővel,
vonulás, karbantartás, stb.).

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati
intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése
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III. INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK:
A szoftverfejlesztések célja a
szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan a
menedzsmentet támogató informatikai
fejlesztések, a mindennapi intézményi
működést javító informatikai rendszerfejlesztés,
rendszerépítés. Ügyviteli és gazdálkodási
rendszert támogató szoftver és a monitoring
tevékenységgel összefüggő kockázatelemző
szoftver fejlesztése is megvalósul, amely
a szociális intézmények speciális belső
ellenőrzését támogatja.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Egyéb projektek összefoglalója
„Még jobb adni”
Együtt-egymásért
Hazai (kis) projektek összefoglalója

6.

„Még jobb adni”
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• projekt kódja:

EFOP-1.3.7-17-2017-00159

• projekt kezdete és vége:

2018. 01. 01. – 2020. 12. 31.

• támogatás összege:

bruttó 49 962 915 Ft

A Református Szeretetszolgálati Alapítvány és a Magyarországi Református
Egyház konzorciumi formában elindította a tudatos adományozással
kapcsolatos szemléletformáló programját. A programban négy református
gyülekezetben indult el a közösségfejlesztő munka (Szatmárcseke, Jánd,
Nagyszekeres, Dencsháza), melynek keretén belül a támogatott közösségek
fejlesztése zajlott. A gyülekezetek különböző megközelítéssel végzik
adományszervezési munkájukat, melyek leírásából módszertan készült, hogy
más gyülekezetek is tudják alkalmazni a számukra szimpatikus módozatot.
A videóra kattintva a böngészőben elindul a lejátszás.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

„Még jobb adni”

37

A közösségfejlesztéssel párhuzamosan kialakítottuk online adománykereső
és felajánló rendszerünket (www.megjobbadni.hu), melyen keresztül a
református kötődésű magánszemélyek, gyülekezetek, közösségek regisztrációt
követően megtehetik felajánlásukat, illetve kereshetnek a felajánlott
adományok között.
Lezajlott szemléletformáló kampányunk második állomása is, és egy
különleges, interaktív tárlattal irányítottuk rá a figyelmet a tudatos
adományozásra. A kiállítási darabok között jó és rossz gyakorlatokra egyaránt
találtunk példát, sőt olyan lehetséges szolgáltatásokra, tárgyi adományokra
(tisztálkodószerek, ágynemű, törölköző, fejlesztő játékok, tanszerek) is
felhívtuk a figyelmet, melyekre elsőre nem is gondolnánk, hogy hasznosak
lehetnek (jogi segítségnyújtás, festés, utazási bérlet). A tárlatot június 5-én,
a Postamúzeumban nyitottuk meg. Kampányunkkal az országos médiába is
bekerültünk, így sokszázezer emberhez jutott el üzenetünk: „Ezért tehát, míg
időnk van, tegyünk jót mindenkivel” (Gal. 6,10)

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Együtt-egymásért
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• projekt kódja:

EFOP-1.3.7-17-2017-00165

• projekt kezdete és vége:

2018. 01. 01. - 2021. 12. 31.

• támogatás összege:

bruttó 49 999 920 Ft

A projekt megvalósításával célunk, hogy a helyi közösségekben olyan
személyeket képezzünk, akikben megvan a lehetőség, hogy katalizátor
szerepet betöltve képesek lesznek közösségfejlesztő folyamatokat elindítani,
jelenleg azonban ehhez nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és
készségekkel. A projektbe roma és nem roma hátrányos helyzetű személyek
kerülnek bevonásra. Fő megvalósítási helyszín Bódvaszilas, ezen kívül további
református gyülekezetekkel rendelkező települések (pl. Szólád, Hajdúbagos,
Göncruszka, Jánoshalma, Bodaszőlő, Pocsaj, Konyár, Kecskemét, Pácin)
kerültek, illetve kerülnek bevonásra.

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Együtt-egymásért
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2019-ben többek között az alábbi események valósultak meg:
• 2 019. február 20-28. között Mátraházán került megrendezésre a „Kiengesztelődés a népek között” workshop és tréning.
• T avasszal folytatódtak a 2018-ban elindult képzések, majd szeptembertől új tanév kezdődött, amelynek keretében egyrészt
folytatódott az eddig résztvevők képzése a 2. évfolyammal és új résztvevőkkel egy másik első évfolyam is elkezdte
munkáját. Örömünkre szolgál, hogy az új első évfolyam résztvevői jóvoltából 10 új gyülekezet képviselteti magát a közösségi
munkatárs képzésen.
•A
 nyár folyamán a képzés gyakorlati részeként 4 gyülekezetben valósítottak meg különböző közösségi programokat a
résztvevők, ahol a megszerzett tudásukat a gyakorlatban is hasznosítani tudták.
•Ő
 sszel az első képzési alkalom szeptember 20-22. között került megrendezésre Berekfürdőn. A nyári programok kiértékelése
mellett hangsúlyos volt az ismerkedés, az induktív bibliatanulmányozás, valamint az idén októberben megrendezésre került
Országos Cigánymissziós Konferencia, aminek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában a képzés résztvevői
aktívan segédkeztek.
•O
 któber 18-20. között került megrendezésre az Országos Cigánymissziós Konferencia, ahol a közösségi munkatárs képzés
résztvevőinek nagy része már nem csak passzív résztvevője volt a rendezvénynek, hanem tevékenyen vett részt annak
megrendezésében. A képzés tanulói tanulmányútként vettek részt a konferencián.
Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Hazai (kis) projektek összefoglalója
I. 2019-20 KONV
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1. TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 2019-20-KONV-528
•A
 programot megvalósító intézmény: Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény (Hajléktalan ellátása)
• 1 db mosógép, 1 db szárítógép, 1 db 8 rekeszes fém értékmegőrző szekrény, 1 db 12 rekeszes fém értékmegőrző szekrény
beszerzése a bajai hajléktalan ellátás számára
• Igényelt támogatás: bruttó 779 000 Ft
•P
 rogramidőszak: 2019. július 1. – 2020. május 31.
•E
 llátottak tervezett száma: 124 fő
• T ámogatási döntés: 2019. november 8., jóváhagyott támogatási összeg: bruttó 270 000 Ft

2. H
 AJLÉKTALAN EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2019-20-KONV-125
•A
 programot megvalósító intézmény: Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény (Hajléktalan ellátása)
•G
 yógyszerek, kórházi csomagok, szemüvegek és tisztálkodószerek biztosítása hajléktalan személyek számára Baján
• Igényelt támogatás: bruttó 389 000 Ft
•P
 rogramidőszak: 2019. július 1. – 2020. június 30.
•E
 llátottak tervezett száma: 124 fő
• T ámogatási döntés: 2019. november 8., jóváhagyott támogatási összeg: bruttó 316 000 Ft
Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Hazai (kis) projektek összefoglalója
I. 2019-20 KONV
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3. Egyéb programok támogatása 2019-20-KONV-719
•A
 programot megvalósító intézmény: Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény (Hajléktalan ellátása)
•E
 gyéni szupervízió a bajai hajléktalan ellátás 3 fő szociális munkatársa számára
• Igényelt támogatás: bruttó 360 000 Ft
•P
 rogramidőszak: 2019. július 1. – 2020. június 30.
• T ámogatási döntés: 2019. november 8., jóváhagyott támogatási összeg: bruttó 240 000 Ft

II. 2019-NM-065

Nappali melegedő meghosszabbított nyitva tartása, 2019
•A
 programot megvalósító intézmény: Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény (Hajléktalan ellátása)
• Munkatárs bérének finanszírozása
• Igényelt támogatás: bruttó 1 645 000 Ft
•P
 rogramidőszak: 2019. január 1. – 2019. június 30.
• T ámogatási döntés: 2019. november 5., jóváhagyott támogatási összeg: bruttó 1 645 000 Ft

Pályázati Iroda összefoglalója

2 0 1 9/ 2 0 2 0

Hazai (kis) projektek összefoglalója
III. IFJ-GY-19-A-0111
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„Több leszel, ha teszel” - Fiatalok az önkéntességért
•Ö
 nkéntesek szállásának támogatása a Bárka táborban
•A
 program célja: önkéntesség népszerűsítése, az önkéntesség kultúrájának terjesztése, önkéntesek számának növelése
•M
 egvalósítás helyszíne: Balatonfenyves és Balatonszárszó
•E
 PER rendszeren keresztül benyújtott pályázat
• Igényelt támogatás: bruttó 1 900 000 Ft
• Jóváhagyott támogatási összeg: bruttó 707 750 Ft, saját forrás: 35 388 Ft
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1146 Budapest, Abonyi u. 21.
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e-mail: kosa.monika@reformatus.hu
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