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1. EL(Ő)HÍVÁS – Önkéntesek 

szerepe a közösségépítésben
• Konferencia az önkéntességről, Berekfürdő, 2011. 

január 27-29.

• Az Önkéntesség Európai Évének nyitórendezvénye 
egyházunkban

• Cél: összegyűjteni a jó gyakorlatokat gyülekezeteinkből, 
és megosztani tapasztalatainkat, tanulni egymástól, 
közösen gondolkodni a témáról (gyülekezetépítési 
koncepciók) – segíteni a segítőknek (előadások, 
kerekasztal-beszélgetések, szemináriumok)

• Pályázati kiírás önkéntes gyakorlatokra, 30 db érkezett 
be – három fő szekció: ifjúsági munka, diakónia, misszió

• Későbbi tervek: képzés ellehetetlenülő, kis gyülekezetek 
számára, programterv kidolgozása és átadása számukra



2. Önkéntes képviselők 

toborzása
• Gyülekezeti tagok bevonása az MRSZ 

munkájába

• Kapcsolattartás a szervezettel

• Önkéntesek toborzása

• Katasztrófahelyzet esetén készenlét 

• Az MRSZ programjainak hirdetése, 

népszerűsítése, adománygyűjtésbe való 

bekapcsolódás 



3. Szeretetháló – honlap

• Minden, ami önkéntesség Egyházunkban, 
legyen megtalálható egy helyen

• Szolgálati lehetőségek minden korosztály 
számára az egész Kárpát-medencében

• Hírek, tudományos írások, cikkek, esszék

• Aktív háló a gyülekezetek között, felület a 
tapasztalatok megosztására

• Lehetőség intézményeinknek, szervezeteinknek 
önkéntesek gyűjtésére

• Hírlevél adatbázis



4. Nyári önkéntes munka

• Fiatalok számára

• Szeretetotthonokban

• 2-3 hetes periódusokban

• Új élmények az idős, fogyatékkal élő 

embertársak között

• Tolerancia, türelem és felelősségvállalás 

tanulása



5. Szeretethíd



Az Önkéntesség Éve 2011. kapcsán 
Magyarország Nemzeti Programjában a 
Szeretethíd kiemelt kapcsolódó 
programként szerepel (KIM).

A program céljai:
- 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”



Szeretethíd 2010. számokban
• Önkéntesek száma a Kárpát-medencében: közel 8000 fő

• Bekapcsolódó települések száma: min. 210

• Résztvevő gyülekezetek száma: min. 230

• Elvégzett feladatok száma: kb. 270 – melyek nagy része állami 
intézmények és helyi önkormányzatok javára végzett feladat

• Határon túli bekapcsolódók: Erdély, Felvidék, Kárpátalja, 

Vajdaság, Horvátország, Egyesült Államok (kaliforniai magyar 

reformátusok), Felvidéken 1000 felett volt a résztvevők száma. 

A résztvevők kb. egyharmada az országhatárokon túlról 

kapcsolódott be.

• Feladattípusok:

– Környezetvédelmi

– Szociális

– Fejlesztési



Völcsök, Erdély



Virágültetés, kunhegyesi általános 

iskolások



Temetőtakarítás, Kápolnásnyék



Kertrendezés az MRE Zsinatának 

dolgozói által



Temetőrendezés, Vámosatya



Berettyóújfalu



Templom- és kerttakarítás, 

Nagyvárad-Őssi, Transylvania



Kerítésfestés, Budapest



Idősotthonban látogatás, 

Tiszaszalka



Kapcsolat

• Vad Lilla

• E-mail: szeretethid@jobbadni.hu

• Mobile.: +36 30/678-7355

• Web: www.szeretethid.jobbadni.hu

http://www.szeretethid.jobbadni.hu/


Köszönöm a  

megtisztelő figyelmet!


