


Magyar Református Szeretetszolgálat

 2006-ban alakult meg

 Magyarországi Református Egyház Zsinata 

hozta létre

 Önkéntes munka a kezdetektől jelen van

 Elsődleges tevékenységi terület a Kárpát-

medence

 Irodák: Budapest, Debrecen, Ózd

 www.jobbadni.hu

 10 éves jubileumi programok

http://www.jobbadni.hu/


Főbb ágazatok

 Adományozás és szociális segítségnyújtás

(adománykérelmek, adománygyűjtés, ételosztások, 

raktározás stb.)

 Szociális fejlesztés (Közmunka program, Mentőöv, 

Roma fejlesztés, NET eszközkezelő stb.)

 Vészhelyzetkezelés (katasztrófák, orvoscsoport, 

krízisintervenciós csoport stb.)

 Önkéntesség (Szeretethíd, MRSZ programok, 

toborzás, ÖDE stb.)

 Vidékfejlesztés (Egyháztáji, Bórum)

 Kommunikáció



Önkéntes ágazat



Szeretethíd

2016. május 20-21.

 Az önkéntes munka népszerűsítése a Magyar Református 

Egyházban

 2009. május 22. megünneplése, az egész Kárpát-medence 

bevonása

 Környezetünk és a benne élők életének szebbé tétele

 Az együttmunkálkodás örömének megtapasztalása

 Generációk közötti összefogás, egymáshoz közelebb 

kerülés, kapcsolatépítés

 Az egyház nyitása a világ felé – „Cselekvő egyház”

 Több mint 16.000 önkéntes részvételével

 Idei fővédnökök: Gundel Takács Gábor és Dr. Fekete Károly

www.szeretethid.hu



Önkéntes Diakóniai Év Programiroda

 Hosszú távú önkéntes lehetőség fiataloknak 

18 és 30 év között

 Gyerekek, idősek, sérült fiatalok, 

hajléktalanok, hátrányos helyzetű emberek, 

kisebbségben élők stb.

 Képzések, szemináriumok az év során

 Anglia, Németország, Belgium, 

Franciaország, Dánia, Olaszország, 

Csehország, Szlovákia stb.

 odeprogramiroda.hu



Iskolai Közösségi Szolgálat

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel 

együttműködés 

 Lehetőség intézményeknek, gyülekezeteknek 

– információ eljutásának segítése

 Együttműködési megállapodás több mint 10 

középiskolával (Budapest, Debrecen)

 KÖSZ pályázat

 IKSZ kiadvány



Iskolai közösségi szolgálat –

KÖSZ 

Adományok gyűjtése, pakolása és kiszállítása –

teljes folyamat

 Meghirdetés, tájékoztatás az iskolában

 Felkészítés: ismerkedés, beszélgetés, szituációs 

játékok, helyes viselkedés

 Gyakorlati tudnivalók, adminisztráció

 Terepen a Szeretetszolgálat munkatársaival:

1. gyűjtés élelmiszerbolt előtt

2. raktárban élelmiszercsomagok összeállítása

3. rászorulókhoz kiszállítás

 Megbeszélés, tapasztalatok megosztása, 

visszajelzések, igazolás

 Kapcsolattartás



MRSZ programok, feladatok –

önkéntes lehetőségek

 Ételosztás, szendvicskészítés

 Raktárpakolás, adományválogatás, adományok 

kiszállítása

 Táboroztatás, gyermekfoglalkoztató, kézműves 

foglalkozások

 Katasztrófahelyzetek pl. árvíz, vörösiszap

 Adventi kampány, adománygyűjtés, 

cipősdobozgyűjtés

 Rendezvények lebonyolítása, karácsonyi 

ünnepségek

 Adminisztráció, adatrögzítés, borítékolás, postázás

 Jubileumi programok pl. virágkocsi díszítése



Elérhetőségek

Önkéntes adatbázis: onkentes.jobbadni.hu

 www.szeretethid.hu

 www.jobbadni.hu

 vad.lilla@jobbadni.hu

 onkentes@jobbadni.hu

 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

http://www.szeretethid.hu/
http://www.jobbadni.hu/
mailto:vad.lilla@jobbadni.hu
mailto:szeretethid@jobbadni.hu


Köszönöm a figyelmet!


