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                   Éves beszámoló 

2021. március – 2022. március 

 

 

 

 

1. Imacsoport:  

Az ima egyik legfontosabb alappillére a munkának amit végezünk. 

 Két imacsoport van müködőben. A Új-Zealandon (Prayer Team NZ), egy 7 tagból álló csoport 

találkozik rendszeresen és imádkoznak minden egyes kérésért amit átküldünk nekik 

Romaniából. Itt nem csak a munkával kapcsolatos dolgokat hordozzák imában, hanem egész 

Romániat, CE szövetséget, most jelenleg a szomszédban folyó háborút is.  Vásásárhelyi 

imacsoport ( Prayer team RO), havonta találkozik, 4 tagból álló csoport. 2022-ben a 

betegségek miatt még nem sikerült összeülni, ilyenkor átadjuk az imatémákat és mindenki 

otthon imádkozik. 

 Minden egyes, heti Skypeos beszélgetésünket  Alice-szal, imával zárjuk. 

 

Tervünk az elkövetkező 2-3 évben: 

 elkötelezett /elhivatott emberek RO és NZ havonta imátkoznak a HANNAH 

munkájáért 

 speciális esetekért való ima 

 olyan rendszer kidolgozása, ahová naponta bekerülhetnek imatémák az 

imacsoportok számára 

 

2. Családokkal való szociális munka 

A családokkal való szociális munka egyik fontos eleme a munkánknak. Már abban az időben, 

mikor a gyerekek a TBC megelőző központban voltak, felvállaltuk a gyerekek hazaszállítását, 

hogy ismerkedjünk a szülőkkel és a közösséggel, ahonnan származnak. 2020-ban bezárt a TBC 

megelőző központ, így a gyerekek visszakerültek családjaikba. A kapcsolatépítés nem 

kezdődött nulláról. Ezekkel a családokkal dolgozunk (jelenleg 4 család, 20 gyerek), akik Maros 

megye különböző területein laknak. Többnyire rroma családok, román, magyar nyelvet 

beszélő gyerekek, szülők. 

A családokkal való szociális munka több mint csomagosztás, látogatás vagy valamilyen 

szükséglet kielégítése. (anyagi támogatás, téli segély) HANNAH támogatás a család /családi 

kötelékek megerősítés a cél, hogy képesek legyenek önfenntartók lenni, gyerekeikről 

gondoskodni. Ennek a módját próbáljuk átadni, megtanítani, bátorítani, hogy meglássák a 

reményt az életükben. A munkát valójában a családtagok végezik, mi támogatjuk, írányitjuk. 

Nagyot álmodunk, apró lépéseket teszünk és mélyre ásunk. Ez a kulcsa egy bizalomra épülő 

kapcsolatnak. 

 



 
2 

               Feladataink közé tartozik: 

 ügyintézésben való segítség nyújtás, kapcsolatépítés, orvoshoz való elkísérés, 

rokkantsági segély intézés, képviselet,  munkahelykeresés, gyerekvédelemmel való 

kapcsolattartás, DAS kapcsolattartás 

 meghallgatjuk az egyén, család panaszát és annak orvoslására igyekszünk (Three 

House modell) 

 családgondozással elősegítjük a családban jelentkező krízis, konfliktusok megoldását 

(What hasnt working well? What has been working well? Worry Statment, Goal 

Statement) 

 életvezetési, szociális és mentálhigiéniás tanácsadás a szülőknek  (Safety Parenting) 

 

Tervünk az elkövetkező 2-3 évben: 

 tovább kísérjük, támogatjuk azokat a családokat, akikkel dolgozunk (meghatározott 

időre) 

 újabb családok támogatása (azokban a közösségekben ahol már dolgozunk) 

 

3. Szupervízió/képzés 

Hálásak vagyunk, hogy HANNAH megszületése óta folyamatosan van lehetőségünk 

szupervízióra. Az elmúlt egy évben Sonja Parker (Ausztrália) és Catherine Santoro (Új 

Zealand) vezetett a munkában. A két szakember folyamatosan képez is bennünket a 

családokkal és egyénekkel való szociális munkában. Jelenleg a Gyulafehérvári Caritas 2 

alkalmazottja is részt vesz ezeken a képzéseken, amely online felületen zajlik. A képzés segít 

abban, hogy megértsük azokat a gyerekeket (felnőtteket), akik valamilyen traumát 

szenvedtek és megtanuljunk velük dolgozni, segíteni tudjunk tovább lépni. 

 

Tervünk az elkövetkező 2-3 évben: 

 minden HANNAH alkalmazott (szociális munkás, pedagógus, önkéntes) képezve 

legyen ezen  munkaeszközök használatára 

 támogató háló kiépítése más intézményben dolgozó szakemberek számára (jelenleg 

a Máltai Szeretetszolgálat, Gyulafehérvári Caritas, CE alkalmazottaival) 

  képzés szervezése (családokkal és egyénekkel való szociális munka) évente szociális 

szférában dolgozó szakembereknek ( 2022 Június 27-30 Catherine Santoro-képzés itt 

Romaniába) 

 

 

4. Éves nagyobb programok (LEAP-Life Skill, Education, Art program) 

Családi nap a Gernyeszeg-i kastély udvarán: 

20 gyerek, 3 szülő, 9 önkéntes, 3 TBC megelőző központban dolgozó régi alkalmazott, Teleki 

Kálmán gróf vett részt a Családi napon. Amig a gyerekeket a Máltai Szeretetszolgálat 

önkéntesei lefoglalták, a szülőkkel tartottunk egy workshop/csoport munkát ’’ Az Atya, mint 

szerető apa’’ címmel. A mélyszegénységben elő szülők megosztották örömeiket, 

nehézségeiket a családban történő eseményekről, miután a gyerekek hazakerültek a TBC 

megelőző központból. Mély, őszinte beszélgetést a Szentlélek gyógyitotta. Együtt sirtunk, 
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kacagtunk . Mindannyian megvallották, hogy csak a mennyei Atya gondoskodása által élnek, 

nap mint nap. 

Gyerekek számára öröm volt találkozni egy igazi gróffal, meglátogatni azt a szobát amelyet 

úgy megőriztek, ahogy volt amíg a TBC  Megelőző Központként működött az épület. A gróf 

számára meglepetés volt, hogy találkozott olyan alkalmazottakkal és gyerekkel, aki emlékszik 

néhány dologra (kellemetlen/kellemes) az itt töltött időszakról.   

 

    
 

Karácsony: 

HANNAH karácsonyi alkalmat a CE házban szerveztük. Négy család  vagyis 17 gyerek, 3 

önkéntes és 3 granny segített, hogy elérje célját a programunk. Párhuzamosan folytak a 

programok. A konyhában az idős nénik irányításával, az édesanyák elkészítették a karácsonyi 

töltött káposztát, amit hazavittek és otthon főztek meg. Közös beszélgetések, az idősek 

tanácsai az élet minden területéről, a közös gyerek nélküli kávézás „wellnes’’ként hatott az 

édesanyákra és eldöntötték, hogy jövőre is így szeretnék elkészíteni az ünnepi ebédet. Áldás 

volt látni a közös együttlét gyümölcseit, hiszen rroma, magyar és román nyelvet beszélő 

személyek dolgoztak együtt. 
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A nagyteremben a gyerekek karácsonyi asztali díszt készítettek, amelyet haza is vihettek az 

ünnepi asztalra. A gyerekek közül voltak olyanok, akik már a nyár óta nem fürödtek. 

Önkénteseink megfürösztötték, hajat vágtak nekik, új ruhát adtak rájuk. Közös imával, 

énekkel vártuk, hogy megérkezzen a Máltai Szeretetszolgálat által készített karácsonyi 

ajándék. 

 

 
 

 

Nyári tábor: 

 

Nyári táborra nem volt lehetőségünk 2021-ben, viszont több családlátogatás alkalmával, 

szülői engedélyel, elvittem a gyerekeket a játszótérre, parkba. Ezek az alkalmak segítettek 

szabadon beszélni a gyerekekkel, ahol többek között azt is megtudtuk, hogy a gyerekek egy 

része valamilyen bántalmazásban részesül. 

Vannak családok, ahol a gyerekek nem járnak iskolába. A Covid járvány miatt nagyon 

lemaradtak a tanulással, fejlődéssel. Ebben is próbálunk segíteni, hogy bepótolják a 

lemaradást. 

 

 

 

5. HANNAH, mint egyesület benevezése 

 

Jer 29:11 „ Mert csak én tudom mi a tervem veletek. –így szól az Úr. Békességet és nem 

romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek ” 
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A fenti ige vezérelte stratégiai munkánkat az elmúlt egy évben.  A NZ HANNAH vezetőségi 

tagjaival és néhány önkéntessel (Allison Makker NZ önkéntes, aki 6 hónapot szolgált 

Marosvásárhelyen a HANNAH-ba) többszöri online találkozás után megszületett a HANNAH 

viziója- jövő kép, missziója-küldetés, értékrendje, elveink. Miután elfogadta és jóváhagyta a 

NZ HANNAH vezetősége, közölni fogjuk a marosi CE vezetőséggel is. 

 

2022 végéig szeretnénk, ha megvalósulna: 

 egy tiszta, átlátható közös megegyezés a CE-vel az adminisztrációs költségeket 

illetően 

 döntés születik a HANNAH, mint egyesület benevezéséről (pro és kontra 

véleményeket figyelembe véve) 

 MOU vagyis a CE és a HANNAH Trust között meglevő szerződés átnézése, felújítása 

 weboldal frissítése /update www.hopeandnurture.org  

Tervünk az elkövetkező 2-3 évben: 

 adomány gyűjtő csapat/személyek kinevezése (fundraising) RO és NZ 

 HANNAH bemutató/ tevékenységi füzet összeállítása RO/ENG/HU nyelven 

 HANNAH szolgáltatásainak akkreditálása 

 

 

 

 

Gyűjtő Katalin  

Szociális munkás 

 

 

Éves pénzügyi kimutatás: 

 

2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

Sold beginning -2 497,22 3 922,21 1 528,28 -1 886,24 7 001,28 4 294,88 3 560,74 7 231,82 4 522,84 3 333,51 197,73 5 629,66

Incomes

eur 1 705,68 2 333,30 2 296,06 1 760,55 8 095,59

ron 8 305,13 11 496,17 11 151,96 8 593,24 39 546,50

eur 500,00 400,00 900,00

ron 500,00 2 462,65 1 950,00 1 979,60 6 892,25

Total incomes ron 8 805,13 0,00 0,00 11 496,17 0,00 2 462,65 11 151,96 0,00 1 950,00 0,00 8 593,24 1 979,60 46 438,75

Expenses

Salary+taxes 1 572,00 1 572,00 2 854,00 2 433,00 2 428,00 2 478,00 2 428,00 2 513,00 2 428,00 2 428,00 2 428,00 2 449,00 28 011,00

Food tickets 125,94 125,94 151,12 134,69 128,28 128,28 139,21 63,68 139,42 126,99 126,63 102,18 1 492,36

Project costs 211,26 343,49 256,90 112,32 579,51 920,23 199,61 289,49 198,38 1 019,24 4 130,43

Car costs 445,00 321,00 121,00 11,00 648,00 79,50 319,50 238,50 355,50 138,00 2 677,00

IT maintenance 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 75,00

Administration 2020 3 267,65 3 267,65

Administration cost from HANNAH work 2021

Laptop  maintenance 40,00 40,00

13. salary 25,00 25,00

Internet 171,88 171,88

Mobilphone(Vodafone) 351,78 351,78

Annual medical ex./ Work security instr. 49,88 49,88

Accountant 31,50 31,50 31,50 40,95 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 437,85

Bank expenses 22,22 22,22

Administration cost for the main office 2021 3 748,49 3 748,49

Total expenses 2 385,70 2 393,93 3 414,52 2 608,64 2 706,40 3 196,79 7 480,89 2 708,98 3 139,33 3 135,78 3 161,31 8 130,47 44 462,74

Final sold 3 922,21 1 528,28 -1 886,24 7 001,28 4 294,88 3 560,74 7 231,82 4 522,84 3 333,51 197,73 5 629,66 -521,21

HANNAH NZ

others

http://www.hopeandnurture.org/

