Kedves Támogatónk!
Szeretnénk megköszönni az ukrán menekülthelyzetben nyújtott támogatást! Hálásak
vagyunk, hogy a krízisben azonnali segítséget kaphattunk, megtapasztalhattuk Isten
gondviselését, érezhettük Támogatóink szeretetét és ezáltal segítséget nyújthattunk a
bajbajutottaknak.
Köszönjük mindenkinek, aki segítette munkánkat!

MiniIntejú az ukrán menekültekről
Tóthné Frank Anikó - Boda Gábriel
Immár több, mint 3 hónapja tart az orosz-ukrán háború. Az érkező menekültek befogadásában
a Baptista Menedék Szolgálat is részt vállalt. Az elmúlt hónapok tapasztalatairól Tóthné Frank
Anikót, a Menedékvárosban működő intézmények vezetőjét kérdeztük.
Milyen előkészületek voltak szükségesek és mennyire tudtatok felkészülni a menekültek
fogadására?
Az orosz-ukrán háború kitörésével a Baptista Menedék Szolgálatnál azonnali kérdésként
merült fel, hogy hogyan tudnánk segíteni a menekültek fogadásában, ellátásában. A segítés
gondolatára a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és a járási önkormányzatok
polgármesterei közös együttműködésre kértek fel minket, mivel a hátrányos helyzetű
emberek segítése egyébként is a profilunkba tartozik. A helyzetre reagálva a
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Menedékvárosban 5 lakást 24 órán belül - a segítők éjjel-nappali közreműködésével fogadásra alkalmassá tettünk, így összesen 30 fő elhelyezését tudtuk vállalni. A
munkatársak, a közfoglalkoztatási program résztvevői, valamint a lakóközösség közös
összefogása révén a lakások festése, kitakarítása és felkészítése a befogadásra teljes
mértékben megvalósulhatott.
Kik és mikor érkeztek hozzátok?
Milyen nehézségekkel kellett szembenéznetek a helyzet kapcsán?
Milyen segítségek, támogatások érkeztek és hogyan tudtátok használni őket?
Milyen a jelenlegi helyzet?
Van-e olyan tapasztalatod, amit szívesen megosztanál velünk?
Elolvasom!

Támogatási lehetőség - Népkonyha fenntartása
A Menedékvárosban működő Népkonyha további fenntarthatóságának érdekében
elkötelezett támogatókat keresünk. A 2021-es évben a napi egyszeri melegétkezési ellátást
- a lehető leggazdaságosabb működés és a különböző támogatások mellett is - sajnos csak
jelentős hiánnyal tudtuk üzemeltetni.
A hosszútávú fenntarthatóság érdekében olyan támogatókat keresünk, akik havi
rendszerességgel szívesen támogatják konyhánk működését, és így a Menedékvárosban élő
rászorulók ellátását.
Ha úgy érzed, hogy van indíttatásod támogatni szolgálatunk ezen formáját, akkor
felajánlásodat hálás szívvel előre is köszönjük! Kérünk, hogy annyit adj, amennyit jó szívvel,
szívesen fel tudsz ajánlani rendszeres adományként. Hisszük, hogy Isten gondoskodását
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megélhetjük ezen a területen is, és bár nem látunk minden forrást előre, reménységgel
vagyunk, hogy intézményi szükségeink ezután is betöltésre kerülnek.

„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte
szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a
jókedvű adakozót szereti az Isten.”
2 Korinthus 9:7

Menedék Alapítvány bankszámlaszám:
11722003-20022222
közlemény: népkonyha adomány

Baptista Menedék Szolgálat bankszámlaszám:
13555555-13552010-00012536
közlemény: népkonyha adomány

Isten áldjon és köszönjük mellénkállásod!
Baptista Menedék Szolgálat & Menedék Alapítvány

A támogatás módja
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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.menedekszolgalat.hu/kapcsolat. Támogatóinknak tájékoztatást nyújtunk a
szolgálat alakulásáról, illetve évente beszámolunk a kapott támogatás felhasználásáról.

„Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején.”
(Náhum 1,7)

Kapcsolatfelvétel
Menedék Alapítvány / Baptista Menedék Szolgálat
Központi Iroda: Budapest, Leányka utca 34. III/21.
Telefon: (1) 789-0048, (20) 999-7293
E-mail: iroda@menedekszolgalat.hu
Weboldal: www.menedekszolgalat.hu
Facebook: facebook.com/menedekalapitvany
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