Kedves Olvasónk!
Szeretettel küldjük a Menedék Alapítvány és a Baptista Menedék Szolgálat új formátumban megjelenő
hírlevelét, benne aktualitásokkal, rövid beszámolókkal, felhívásokkal: a jövőben ezen a csatornán keresztül
szeretnénk rendszeresen megosztani híreinket, előrelépéseket, kihívásokat és szükségeinket. Köszönjük,
hogy figyelemmel kíséri munkánkat, támogatja szolgálatunkat. Hírlevelünket továbbíthatja a Menedék
szolgálat után érdeklődő ismerősei felé. Amennyiben azonban mégsem kéri a következő hírlevelek kiküldését,
úgy a lap alján levő linkre kattintva leiratkozhat róla.
Áldott, Istennel megélt húsvéti ünnepet kívánunk!
A Menedék Hírlevél csapata

Feltámadás
Kovács Zoltán Károly írása
Húsvétot évenként ünnepeljük. Először nyuszisan, aztán
csoki tojásokkal, később kölnivel és tyúktojásokkal – már
akiknek -, aztán nagypéntek átélése után az igazi ünneplést
a feltámadás személyes reménye jelenti. Nekem már 55
éve igazi ünneplést jelent így. Tudom, hiszem, hogy
feltámadok! Olvasd tovább!

Adó 1% a Menedék Alapítványnak
Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években a Menedék Alapítvány javára rendelkezett adója 1%-áról. A
beérkezett összeg 2017-ban 397.000 Ft, 2018-ban 540.000 Ft volt. Kérjük, 2019-ben is támogassa
szolgálatunkat adója 1%-ával! A kapott támogatást átmeneti otthonaink működtetésére és fejlesztésére,
hajléktalanná vált emberek és kisgyermekes családok ellátására, napi segítésére fordítjuk. Az adóbevallás
elkészítésekor a rendelkező nyilatkozatot az alábbiak szerint töltse ki:
Kedvezményezett adószáma:
19004909-2-43
Kedvezményezett neve:
Menedék Alapítvány

Munkatársakat keresünk a Menedékvárosba!
A Baptista Menedék Szolgálat munkatársakat keres a kiskunmajsai Menedékvárosban működő Családok
Átmeneti Otthona intézménybe az alábbi munkakörök betöltésére: intézményvezető, családgondozó,
szakgondozó/gondozó. A munkakörök betöltésére elhivatott, lelkigondozásra is nyitott munkatársak
jelentkezését várjuk. Szakmai gyakorlat megléte előnyt jelent.
A munkakörök betöltéséhez szakmai elvárás a 15/1998. NM rend. 2. sz. mellékletének családok átmeneti
otthonához tartozó szakmai képesítés megléte.
Jelentkezéshez fényképes önéletrajzot, motivációs levelet és lelkészi ajánlást kérünk, amit
a fiuotthon@gmail.com címre várunk. Bővebb információ kérhető a 06207759599-es telefonszámon Tóthné
Frank Anikó területi vezető helyettestől.

Bemutatkozik a Mamásotthon!
„Hivatásunk, küldetésünk, hogy az örömhírt megosszuk azokkal, akiknek a Menedék Mamásotthon az
életútjuk része lesz.” A Menedék Mamásotthon egy olyan családok átmeneti otthona, mely várandós nők,
illetve édesanyák és gyermekeik számára nyújt ellátást.
A bemutatkozás teljes terjedelmében elolvasható itt: Alapvető, a Baptista Egyházi Szociális Módszertani
Központ hírlevele (7-9. oldal)

Közfoglalkoztatási
mintaprogramot indítottunk a
Menedékvárosban
Miniszteri
jóváhagyást
kapott
közfoglalkoztatási
mintaprogramunk, így 2019. március 1-től egy éven keresztül
munkalehetőséget biztosítunk a Menedékvárosban élő
lakóinknak. A programba bevont 15 főt konyhai kisegítő,
takarító, parkgondozó munkakörökben foglalkoztatjuk, így
lakóink helyben, a Menedékváros védelmében hasznos
tevékenységet végezhetnek, ezáltal jövedelemre tehetnek
szert.
A program keretében 760 méter hosszan megvalósul a
Menedékváros napi használatú területének (eddig hiányzó)
körbekerítése.
A
kerítésépítés
munkálatait
a
közfoglalkoztatásban állók fogják elvégezni.

Kastélyosdombón jártunk
A Menedékváros munkatársai közül heten vehettünk részt az Iskolai Közösségi Szolgálat koordinátor
képzésén az Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében, melynek helyszíne Kastélyosdombón volt. Sok
információval gazdagodtunk és ráébredtünk, hogy az iskolák felé való nyitásban feladatunk van nekünk is.
Célunk, hogy minél több fiatallal megismertessük a munkánkat és szociálisan érzékenyítsük a hozzánk
érkezőket bízva abban, hogy lesznek, akik a jövő szociális szakembereivé válnak majd.
Hálásak vagyunk a részvételi lehetőségért!
Tóthné Frank Anikó

Idén is lesz zenetábor
Bodrogon!
Szeretettel várunk! További információ és
jelentkezés itt vagy itt.

Szükségleteink és támogatási lehetőségek
2018 februárjától a Menedék Alapítvány szociális és gyermekvédelmi intézményeinek fenntartását a Baptista
Menedék Szolgálat vette át, a továbbiakban a Menedék Alapítvány és a Baptista Menedék Szolgálat partneri
együttműködésben szolgál, a két szervezethez érkező adományok mind ugyanazon célok elérését segítik. A
Baptista Menedék Szolgálat egyházi szervezetként fogadja szociális-missziós munkájához az adományokat, a
Menedék Alapítvány közhasznú szervezetként fogadja az SZJA 1% támogatásokat, magánszemélyek
adományait, valamint céges adományok esetében az adóalap csökkentésére jogosító visszaigazolást állít ki a
támogatónak. Az alábbiakban megosztjuk a Menedék támogatásának lehetőségeit:

Egy évet a Menedéknek!

Egy tányér segítség

Az „Egy évet a Menedéknek” támogatási
program
keretében
támogatók
jelentkezését várjuk, akik egy éven
keresztül vállalják, hogy kisebb összeggel,
havi rendszerességgel, kiszámíthatóan
támogatják szolgálatunkat (pl. havi 2.000,
6.000, 15.000 Ft-tal, vagy más összeggel).
Természetesen lehetőség van évente
egyszeri összeggel is támogatni a Menedék
szolgálatot.

A kiskunmajsai Menedékvárosban népkonyha
üzemeltetésével biztosítjuk az ott élő hajléktalan
emberek és kisgyermekes családok számára a napi
egyszeri meleg étkezés lehetőségét. A népkonyha
működéséhez tartozó állami támogatás továbbra is
jelentősen elmarad a (takarékos működés mellett
jelentkező) kiadásoktól. Mivel sokak számára ez az
étkezési lehetőség máshogyan nem pótolható, ezért
úgy döntöttünk, fenntartjuk a konyha működését, s a
hiányzó összeg pótlására gyűjtést hirdetünk. Keresünk
20 támogatót, akik havi rendszerességgel 10.00015.000 Ft-tal segíteni tudják a rászoruló kiskunmajsai
családok élelmezését!
Átutaláskor kérjük, a
közleményben tüntessék fel: „népkonyha”.

A támogatás módja
Menedék Alapítvány
Számlaszám: OTP Bank, 11722003-20022222
Adószám: 19004909-2-43
Baptista Menedék Szolgálat
Számlaszám: KDB Bank, 13555555-13552010-00012536
Kérjük, hogy átutaláskor a közleményben tüntesse fel címét, vagy e-mail címét a kapcsolatfelvétel
érdekében. Kérésre „sárga csekket” küldünk, melyen díjtalan a befizetés. Kapcsolatfelvétel: 061-789-00-48,
vagy www.menedekalapitvany.hu/tamogatas. Támogatóinknak tájékoztatást nyújtunk a szolgálat
alakulásáról, illetve évente beszámolunk a kapott támogatás felhasználásáról.

Kapcsolatfelvétel
Menedék Alapítvány/ Baptista Menedék Szolgálat
Központi Iroda: Budapest, Leányka utca 34. III/21.
Telefon: (1) 789-0048, (20) 999-7293
E-mail: iroda@menedekalapitvany.hu
Weboldal: www.menedekalapitvany.hu
Facebook: facebook.com/menedekalapitvany
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Szeretnél változtatni rajta, hogyan fogadd az ehhez hasonló hírleveleket?
Frissítheted a beállításaidat vagy leiratkozhatsz a listáról.

