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A Diakónia Keresztyén Alapítvány, a Romániai Református Egyház szeretetszolgálata
Együtt az életért mottóval végzi munkáját. Az alapítvány kolozsvári fiókja Kolozs, Bihar
és Szilágy megyét foglalja magában, 150 alkalmazottal és számos önkéntessel 2017-ben
1009 személyt részesítettek otthoni betegápolásban, de számos településen folyik a
segítőmisszió, a szociális és gyermekprogramok, valamint a gondozóotthonok
működtetése. A munka folytatásához azonban minden lehetséges támogatásra szükség
van, ezért aki szeretné, felajánlhatja adójának két százalékát a szervezet részére.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány küldetései közt szerepel az élet védelme, a betegek és hátrányos
helyzetűek segítése, az emberek fizikai, érzelmi és szellemi képességeinek ápolása, valamint a
szociális és egészségügyi problémákra való odafigyelés ösztönzése. A szervezetnek
Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szászrégenben, Nagyváradon, Brassóban,
Székelyudvarhelyen, illetve Zilahon működnek fiókjai, amelyekhez több helyi kirendeltség tartozik.
A szeretetszolgálat kolozsvári fiókjánál szocio-medikális szolgáltatások és ingyenes palliatív ellátás
igényelhető, de egészségügyi segédeszközöket is kölcsönöznek. A munkát szakképzett
alkalmazottak végzik: egy orvos, tizenegy asszisztens, nyolc gondozónő, három szociális munkás,
illetve egy pszichológus foglalkozik az ellátást igénylőkkel. Az alapítvány kolozsvári fiókja a szociális
gyermekprogramok keretében naponta több mint 800 gyerekkel foglalkozik 27 helységben Kolozs,
Bihar és Szilágy megyében. Céljuk a szegény és problémás családból származó gyermekek segítése

délutáni foglalkozás, oktatás és nevelés által, biztosítva a kicsik számára a napi egy étkezést, illetve
a higiéniai nevelést. Emellett az Adopt a granny szociális idősprogram Kolozsváron, Mérán,
Bonchidán, Kolozson, illetve Tordaszentlászlón foglalkozik 160 idős személlyel, célja az egyedülálló
és rászoruló idősek segítése, szociális elszigetelődésük megelőzése. A gondozóotthonok közül a
kolozsvári Jó testvér otthon 19 férőhelyet, a mérai Mamácska otthon 31 férőhelyet biztosít az
ellátást igénylőknek. A szervezet önkéntesei minden korosztályból jelentkeznek, évente több mint
150-en csatlakoznak az alapítvány tevékenységeibe, de állandó a kapcsolat a külföldi
önkéntescsapatokkal is. A Szeretethíd, illetve a 72 óra kompromisszum nélkül segítőmissziók az
önkéntes szolgálat szükségességét népszerűsítik a gyülekezetek életében. Rendezvényeket,
találkozókat szerveznek, részt vesznek különböző egyházi és világi eseményeken.
„A Diakónia az embert tekinti az egyik legfontosabb értéknek, rá fekteti a hangsúlyt,
tulajdonképpen végigköveti az embert gyerekkorától haláláig” – mutatott rá dr. Sárosi Arthur, az
alapítvány kolozsvári fiókjának ügyvezető igazgatója. Kifejtette: „gyerekprogramjaink által a jövőbe
fektetünk be, a gyerekeken át pedig a hátrányos helyzetű családok egészét is segítjük. Fontos az,
hogy ők iskolába, óvodába járjanak, minél több osztályt elvégezzenek, hogy később
gondoskodhassanak magukról és családjukról. Ugyanakkor gondoskodunk krónikus betegekről az
otthoni betegápolás által, illetve palliatív ellátást nyújtunk a gyógyíthatatlan betegeknek – tehát
nem mondunk le róluk, igyekszünk az életminőségüket, amennyire lehet, javítani, és a családot
segíteni.”

Ilyen sokoldalú, szerteágazó tevékenység működtetéséért, a betegellátás minőségének
fenntartásáért azonban anyagi fedezetre is szükség van. Ezért az alapítvány kéri, hogy aki teheti,
az adója két százalékának felajánlásával járuljon hozzá a munka megkönnyítéséhez, a megfelelő
felszerelések, eszközök beszerzéséhez. „Az adó két százalékát azért érdemes a Diakóniának adni,
mert a munkánkon keresztül az emberekhez jut el. A szervezet nem öncélú, a keresztyén értékekre
alapoz, a felebarátok felkarolására és segítésére. A szolgálat elsődleges számunkra, ennek áldoztuk
életünket, energiánkat, a szervezet ezért jött létre. A szolgálatot önmagában is értéknek tekintjük”
– foglalta össze Sárosi Arthur. A kolozsvári ügyvezető igazgató elmondta, a beérkezett adományok
egy részét az alkalmazottak fizetéseire fordítják, emellett az ellátottak igényeinek megfelelően
fektetik be az anyagiakat: például a gyerekeknek étkezést, az idősebb gondozottaknak kötszert,
ápolásra szükséges eszközöket biztosítanak.
Az ügyvezető igazgató az egyik legnagyobb nehézségnek, akadálynak a korszellemmel való

szembeszállást nevezte. „A fogyasztói társadalmunkban az anyagiak mindent felülírnak, ezért a
szolgálat értéke alábecsült, nem igazán áldoznak az emberek, önkormányzatok, illetve az állam
arra, hogy a szociális, egészségügyi vagy komplex ellátást biztosító szervezeteknek elegendő
anyagi forrása legyen. Tehát a korszellem elleni küzdelem a legnagyobb kihívásunk, hiszen ebből
következik minden egyéb nehézség” – foglalta össze. Az alapítvány sok partnerségi kapcsolatot tart
fenn, az önkormányzatokkal szinte mindenhol jó az együttműködés. „Viszont ahhoz képest, hogy
Kolozsvár és környéke milyen anyagi lehetőségekkel bír, milyen potenciál van benne, van még mit
fejlődni, a gazdasági, pénzügyi szférát jobban meg kéne tudnunk szólítani, több partnerséget
kialakítani velük. De magánszemélyek is rengeteget tehetnek, hogy a környezetükben élők
életminőségét jobbá tegyék, jobban kell nyitnunk a környezetünk fele” – magyarázta Sárosi Arthur.
A szeretetszolgálat kolozsvári munkatársaival legközelebb március 24-én találkozhatnak az
érdeklődők: a Francia Kulturális Intézet civil szervezeteknek rendez workshopot, Mátyás király
szülőháza, illetve az épület előtti téren kiállítás is lesz, amelyen a Diakónia is bemutatkozik.
Aki az adója két százalékát a Diakónia kolozsvári fiókjának szeretné felajánlani, az alábbi
nyomtatványt kell kitöltenie, és személyesen nyújthatja be az adóhivatalnál, vagy eljuttathatja az
alapítvány valamely munkatársához, illetve a szervezet székhelyére, Kolozsváron a Zambilei utca 7.
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