Kedvezményezett neve: Magyar Pünkösdi Egyház
A projekt címe: A Szeretet: szolgálat. Önkéntes közösség-építés a Magyar Pünkösdi Egyház
gyülekezeteiben
A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósítása során, egy önkéntességen alapuló
szociális segítségnyújtó hálózatot kívánunk létrehozni és népszerűsíteni, amelyet országos
lefedettséggel kívánunk működtetni a jövőben. Gyülekezeteinkben térségi szinten kerülnek
kiválasztásra koordinátorok, akik további önkéntesek (mentorok) bevonásával bővítik a hálózatot. A
rászoruló családok, személyek elérése után a fizikai szükségleteken (ruha, tartós élelmiszer, stb.) túl az
érintettek mentális prevencióban, lelki gondozásban is részesülnek. Mindez személyre szabott
segítségnyújtással, mentori munkával, szükség esetén személyes kíséréssel valósul meg. Az önkéntes
mentori hálózat segítő- gondozó tevékenységének eredményeképpen a programban részt vevő
családok és egyének képessé válnak arra, hogy saját életkörülményeiken javítsanak, önállóan
csökkentsék az életük szegénységi kockázati tényezőit. A projekt célja, hogy az önkéntes mentorokat
adó helyi gyülekezetek minél több rászorulót tudjanak megszólítani és a mentorok tevékenységén
keresztül szükségleteiket megfelelő módon tudják enyhíteni. A fiatal és idősödő önkéntesek (közvetlen
célcsoport) kiválasztása, országos szintű toborzás keretében, célirányos felméréssel (pl. kérdőíves)
támogatva valósul meg. A társadalom egyéb tagjait (közvetett célcsoport) szórólapok, kiadványok és
egyéb marketingeszközök igénybevételével kívánjuk elérni, tájékoztatni. A program megvalósítása
során stratégiai partneri kapcsolatot alakítunk ki a humán szféra szakterületi képviselőivel,
intézményeivel pl. önkormányzatok, közoktatási intézmények, egyházi szervezetek.
3 alkalommal mentori felkészítő tréninget tartunk, a témában jártas szociális szakemberek
vezetésével. 8 alkalommal az Egyházunk súlyponti gyülekezeteiben egész napos rendezvény (Roadshow) részeként gyakorlatorientált előadásokon, interaktív foglalkozásokon kerülnek bemutatásra a
különböző gyakorlati módszerek. A Road-show minden állomásán a tervek szerint, összesen 9 db
programelem valamint helyszínenként 1-1 vallási esemény kerül megrendezésre. A közvetlen
célcsoport számára interaktív foglalkozásokon (workshop) az MPE intézményei, támogató és
szolgáltató szervezetei gyakorlati szempontból kerülnek bemutatásra pl. Adományháló-modell,
Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat, jogsegély szolgálat stb. Az eseményeken a közösség tagjainak
bevonásával az önkéntes mentori tevékenység gyakorlati bemutatása (Szociális Alap Program) valósul
meg, továbbá a közösség fiataljai számára kiscsoportos, vallási témában szervezett pl. Bábmisszió,
Puzzle-előadás kerülnek megrendezésre. A Road-show-k legnagyobb létszámú, nyilvános alkalmain
szakmai fórumokat és konferenciákat tartunk a családok és a társadalmi összetartás fontosságának
jegyében (Ifjúság- És Családépítő Szolgálat), valamint a közösségi aktivitás és az önkéntesség
kultúrájának erősítése témákban. A projekthelyszínek helyi hagyományainak ismertetése kiállítás
keretében tárul a nyilvánosság elé. A projektmegvalósítás végén a szakmai megvalósítók és az egyház
vezetése részvételével 1 alkalommal zárórendezvény kerül megrendezésre, a projekt tapasztalatainak
és jó gyakorlatainak összefoglalása és azok jövőbeni alkalmazási lehetőségeinek feltárása érdekében.
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