Számadás félúton
Egyházközségünk, a Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség folyamatosan igyekszik
felkutatni az állandó bevételein felül azokat a pályázati forrásokat és lehetőségeket is, amelyek
segítségével gazdagíthatja a munkáját úgy a hitélet, mint az oktatás terén.
Az alábbiakban egy sikeres pályázatunkat mutatjuk be, mely a közösségünk szociális életéhez tud
segítséget nyújtani.
„CSOMÓ" - Hódmezővásárhely - Szeged családikötelék-erősítő programsorozat
„Védőháló a családokért" című (EFOP-1.2.1-15) pályázat
A pályázatba egy megkeresésnek köszönhetően csöppentünk bele, 2016. február elején, amikor egy
szegedi projektcég konzorciumi együttműködést ajánlott fel számunkra egy induló EFOP pályázat
kapcsán. A családokat, fiatalokat segítő projekt azonnal elnyerte a tetszésünket, hiszen több oktatási
nevelési intézmény fenntartói is vagyunk, ráadásul az Aranyossy Ágoston Református Általános Iskola
és Óvoda és a Bethlen Gábor Református Kollégium Szathmáry Kollégiuma számos olyan gyerekkel
foglalkozik, aki nagycsaládból, sérült családból, hátrányos helyzetű családból érkezett, és/vagy
különböző fogyatékkal is együtt él. A projektet három hónap kemény munka után építettük fel. Több
partnert is sikerült bevonnunk a projektbe, melyeket Csongrád megye szociális intézményi hálóiból
válogatottunk össze. Legfőbb ilyen megvalósítási partnerünk a hódmezővásárhelyi székhelyű EVP Egészségfejlesztési Iroda lett. Időközben kiderült, hogy az Egyházközség, mint főpályázó nem felel meg
a pályázati felhívás pályázókra vonatkozó feltételeinek. Megannyi ember áldozatos munkája veszni
látszott. Ekkor kerestük meg és ajánlottuk fel Dr. Berényi Károly úrnak, a Hódmezővásárhelyi
Gyermekegészségügyért Alapítvány alapítójának, hogy vegyék át a már előkészített projektet. Doktor
úrban megbízhattunk, hiszen a Szathmáry Kollégium nem kis létszámú határon túli lakóit már hosszú
évek óta ő kezelte, amikor szükség mutatkozott rá, ráadásul mindig ingyen és bérmentve tette ezt.
2016. május idusától nagy örömünkre az Alapítvány átvette a stafétabotot, és sikerre vitte a pályázat
benyújtását. Karácsony előtt, csodálatos ajándékként ért bennünket az Emberi Erőforrások
Minisztériumának levele, mely szerint „a benyújtott dokumentumok alapján jól felépített, szakmailag
megalapozott projekt megvalósítását..." érdemesnek tartják a támogatásra. Közel 40 millió forintot
nyert ezzel a CSOMÓ, mely támogatás fele a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért
Alapítványnak, másik fele pedig a szegedi konzorciumi partnernek jár. Az Egyházközség a projektben,
mint együttműködő partner maradt csupán, a hozzá tartozó három intézményével együtt.
Meglátásunk szerint közösségünk tagjai, az intézményeink és a bennük tanuló, nevelődő fiatalok és
családjaik nagyon sok élményt, tudást, muníciót kaptak ahhoz, hogy boldogabb családban éljenek és
majdan ők is sikeres családalapítók lehessenek. 2017. február 1-jén gőzerővel elindult a projekt, egyre
terjedt, erősödött a „védőháló" körülöttünk. Az Ótemplomban, a Szőnyiben, az Aranyossyban, a
Bethlenben, illetve a Szathmáryban tucatnyi program zajlott le diákok, testvéreik, szüleik, tanáraik
társaságában. Ilyen programcímekkel, mint például „Kéz a kézben", „Gazdálkodj okosan - játék és
stratégia", „Pár kerékpár - Mindszentre", „Lóra fel!", „Együtt az egészségért - sport+életmód", „Fej
lesz! - fejlesztő játékok", „Közös kezek - kézműves foglalkozások", „Víz-Kerék-Pár" stb. Jelenleg a
pályázati ciklus nagyjából felénél tartunk. A nyár folyamán komoly helyszíni ellenőrzésen is átesett a
projekt, a projektet vezetők. Az ellenőrök a projekt előrehaladását megfelelőnek találták, szakmai és
pénzügyi jelentését teljes mértékben elfogadták, ezen alapulva folytatódhat a megvalósítás második
szakasza, sok-sok szép programmal.
áldását és a Város jólelkű embereinek támogatását kérjük!
Áldás Békesség!
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A Hódmezővásárhelyi Ótemplom Egyházközség

