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Éves beszámoló Éves beszámoló

A megoldás helyben van! A megoldás helyben van! 



In memoriam Gergely Bartók Attila

1950.09.27. – 2022.02.12.

In memoriam Gergely Bartók Attila

1950.09.27. – 2022.02.12.



Telefonos Szeretetszolgálat Telefonos Szeretetszolgálat 

Gondolkodjunk együtt! Gondolkodjunk együtt! 

0265 55 55 55 0265 55 55 55

Költségvetés: 413.209/939.112 (225 lej/telefonhívás)

Önkéntesek száma: 47

Gépjárművek és eszközök: 4 laptop, 6 mobiltelefon

Felelős alkalmazottak száma: 2

Tevékenységi körzet: 460 km

Tapasztalat: 14 év

Költségvetés: 413.209/939.112 (225 lej/telefonhívás)

Önkéntesek száma: 47

Gépjárművek és eszközök: 4 laptop, 6 mobiltelefon

Felelős alkalmazottak száma: 2

Tevékenységi körzet: 460 km

Tapasztalat: 14 év

2035-ig
éjjel-nappal

+2 város bevonása

licensz megszerzése

2035-ig
éjjel-nappal

+2 város bevonása

licensz megszerzése

2022
hétfőtől péntekig

8 és 20 óra között

Kolozsvár, Marosvásárhely és Nagyvárad

1790 hívás

2022
hétfőtől péntekig

8 és 20 óra között

Kolozsvár, Marosvásárhely és Nagyvárad

1790 hívás

2009
péntekenként

15 és 20 óra között

Kolozsvár

134 hívás

2009
péntekenként

15 és 20 óra között

Kolozsvár

134 hívás





2009
4 gyermek

3 segítő

ingyenes

fél napos kirándulás

2022
87 gyermek

20 segítő

6 napos, ottalvós

+ iskolai csoportok

+ családos alkalmak

2009
4 gyermek

3 segítő

ingyenes

fél napos kirándulás

2022
87 gyermek

20 segítő

6 napos, ottalvós

+ iskolai csoportok

+ családos alkalmak

Költségvetés: 140.867/939.112 (1.317 lej/táborozó)

Érin ett önkéntesek száma: 20t

Gépjárművek és eszközök: 3 autó, 1 laptop, kivetítő, 

3 mobiltelefon, sporteszközök, szabadtéri mozivászon

Felelős alkalmazottak száma: 3

Érintett személyek száma: 561 fő/év

Felület: 6.000 m2

 14 évTapasztalat:

Költségvetés: 140.867/939.112 (1.317 lej/táborozó)

Érin ett önkéntesek száma: 20t

Gépjárművek és eszközök: 3 autó, 1 laptop, kivetítő, 

3 mobiltelefon, sporteszközök, szabadtéri mozivászon

Felelős alkalmazottak száma: 3

Érintett személyek száma: 561 fő/év

Felület: 6.000 m2

 14 évTapasztalat:

XV. Gyermektábor XV. Gyermektábor 
Táborozzunk együtt! Táborozzunk együtt! 

2035-ig
zöld tanterem kialakítása

korcsoportok kialakítása: 6-10, 11-14, 14+

épületek téliesítése

erdő megvásárlása

parkolók kialakítása

2035-ig
zöld tanterem kialakítása

korcsoportok kialakítása: 6-10, 11-14, 14+

épületek téliesítése

erdő megvásárlása

parkolók kialakítása





2017
Marosvásárhely

1 szoba

4 férőhely

10 éjszaka

ingyenes

2022
Marosvásárhely és Kolozsvár

3 szoba

10 férőhely

270 éjszaka

ingyenes

2027
300 éjszaka

szakember bevonása (pl. pszichológus)

ingyenes

2017
Marosvásárhely

1 szoba

4 férőhely

10 éjszaka

ingyenes

2022
Marosvásárhely és Kolozsvár

3 szoba

10 férőhely

270 éjszaka

ingyenes

2027
300 éjszaka

szakember bevonása (pl. pszichológus)

ingyenes

Menedékszoba Menedékszoba 
Hospes venit, Christus venit! Hospes venit, Christus venit! 

Költésgvetés: 187.822/939.112 (696 lej/éjszaka)

Fizetett munkatársak száma: 2

Önkéntesek száma: 2

Tevékenységi körzet: 754 km

Szobák felszereltsége: vetett ágyak, zuhanyzók, 3 wc, 

o , mosógépek, szárítógépek, mos gatógép, televíziók sütők, 

háztartási eszközök.

Hatékonyság: 270/365-ből

5 évTapasztalat: 

Költésgvetés: 187.822/939.112 (696 lej/éjszaka)

Fizetett munkatársak száma: 2

Önkéntesek száma: 2

Tevékenységi körzet: 754 km

Szobák felszereltsége: vetett ágyak, zuhanyzók, 3 wc, 

o , mosógépek, szárítógépek, mos gatógép, televíziók sütők, 

háztartási eszközök.

Hatékonyság: 270/365-ből

5 évTapasztalat: 





Segítség a problémák elkerülésére: Segítség a problémák elkerülésére:

Erdélyi Népfőiskola Erdélyi Népfőiskola 
Találkozzunk a körtefánál! Találkozzunk a körtefánál! 

Terveink: Terveink:

sport – mozgás és feszültségek oldása (városi és vidéki 

gyermekek körében)

pénzügyi képzések – az elszegényedés ellen (az OTP-vel 

együttműködésben)

elsősegélynyújtási képzés – életmentés

honismereti előadás – önismeret és identitás 

megerősítése 

örökbefogadás városon és vidéken – jogi tanácsadás

interaktív tűzoltási bemutatók – balesetmegelőzés 

(Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltók)

Egészséges táplálkozás – egészségmegőrzés 

(Szent Balázs Alapítvány)

sport – mozgás és feszültségek oldása (városi és vidéki 

gyermekek körében)

pénzügyi képzések – az elszegényedés ellen (az OTP-vel 

együttműködésben)

elsősegélynyújtási képzés – életmentés

honismereti előadás – önismeret és identitás 

megerősítése 

örökbefogadás városon és vidéken – jogi tanácsadás

interaktív tűzoltási bemutatók – balesetmegelőzés 

(Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltók)

Egészséges táplálkozás – egészségmegőrzés 

(Szent Balázs Alapítvány)

vidéki egészségügyi szűrések

étkezési és élelmezési útmutatók

a családon belüli erőszak meghatározása

koncertek

vidéki egészségügyi szűrések

étkezési és élelmezési útmutatók

a családon belüli erőszak meghatározása

koncertek

Költségvetés: 93.911 / 939.112 lej (157 lej/képzés/fő)

Fizetett munkatársak száma: 2

Önkéntesek száma: 2

Felület: 6.000 m2

Érintett személyek száma: 600 fő/év

Eszközök: laptopok, 3 autó, 2 mobiltelefon, kivetítő, 

sporteszközök

Tevékenységi kör: 399 km

 2 évTapasztalat:

Költségvetés: 93.911 / 939.112 lej (157 lej/képzés/fő)

Fizetett munkatársak száma: 2

Önkéntesek száma: 2

Felület: 6.000 m2

Érintett személyek száma: 600 fő/év

Eszközök: laptopok, 3 autó, 2 mobiltelefon, kivetítő, 

sporteszközök

Tevékenységi kör: 399 km

 2 évTapasztalat:





SubZero/FagyPont SubZero/FagyPont 
A hajléktalan is ember! A hajléktalan is ember! 

Költségvetés: 93.303 / 939.112 lej (518/fő)

Fizetett munkatársak: 2

Önkéntesek: 30

Heti alkalmak száma: 3

Érintettek száma: 150 fő

 3 évTapasztalat:

Költségvetés: 93.303 / 939.112 lej (518/fő)

Fizetett munkatársak: 2

Önkéntesek: 30

Heti alkalmak száma: 3

Érintettek száma: 150 fő

 3 évTapasztalat:





Kettős öröm kereszteződésében: Kettős öröm kereszteződésében: 

örül aki adhat és örül az igénylő! örül aki adhat és örül az igénylő!

Tv Tv

Háztartási eszközök Háztartási eszközök

Ruhák Ruhák

Játékok Játékok

Bútorok Bútorok

Személyes tárgyak Személyes tárgyak

Kizárólag jó állapotban lévő felajánlásokat fogadunk el! Kizárólag jó állapotban lévő felajánlásokat fogadunk el!

Jótékonysági Lerakat Jótékonysági Lerakat
A mások és a magunk örömére! A mások és a magunk örömére!

Költségvetés: 10.000 / 939.112 lej

Fizetett munkatársak: 1

Önkéntesek száma: 3

 1 évTapasztalat:

 onlineFelület:

Költségvetés: 10.000 / 939.112 lej

Fizetett munkatársak: 1

Önkéntesek száma: 3

 1 évTapasztalat:

 onlineFelület:



Összbevételünk 2022-ben:
939.112 lej 

Összbevételünk 2022-ben:
939.112 lej 

Támogatások Támogatások

Helyi-/ megyei-/ állami források Helyi-/ megyei-/ állami források

Adományok Adományok

Alapítványok és egyesületek Alapítványok és egyesületek

SMS-ek és online támogatások SMS-ek és online támogatások

Külföldi adományok Külföldi adományok

Egyházak Egyházak

Tagsági díjak Tagsági díjak 



A támogatóink A támogatóink 

A leghűségesebb támogatónk:

A legtöbb személyt megmozgató gyűjtési kampányunk szervezője 

2022-ben:

   A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma

   A Romániai Világimanap Bizottság

A leghűségesebb támogatónk:

A legtöbb személyt megmozgató gyűjtési kampányunk szervezője 

2022-ben:

   A Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma

   A Romániai Világimanap Bizottság

               - 14 éve folyamatosan támogat.                - 14 éve folyamatosan támogat.



Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria!

Elérhetőségeink Elérhetőségeink

Képviselőnk: _________________________________ Képviselőnk: _________________________________

Telefonszám: _________________________________ Telefonszám: _________________________________

a meglévő tevékenységek folytatása

szakemberek bevonása a szolgálatunkba

a licensz elnyerése a Telefonos Szeretetszolgálat számára 

önkénteseink és alkalmazottaink képzése

új önkéntesek toborzása

a népfőiskolai tevékenységeink megerősítése

rácsatlakozás a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatra 

  (Lakitelek)

jótékonysági koncert megszervezése

az Elemózsia-program előkészítése (délutáni oktatás és 

  étkeztetés)

a Jótékonysági Lerakat fizikai kiterjesztése (jelenleg online)

professzionális és biztonságos adatmentés (betelefonálók)

a nagyváradi munkapont megerősítése (új támogatók)

SMS kampány kiszélesítése (jelenleg 200 adományozó)

zöld tanterem kialakítása Bedében

szorosabbra fűzni a kapcsolatot a civil szervezetekkel

a meglévő tevékenységek folytatása

szakemberek bevonása a szolgálatunkba

a licensz elnyerése a Telefonos Szeretetszolgálat számára 

önkénteseink és alkalmazottaink képzése

új önkéntesek toborzása

a népfőiskolai tevékenységeink megerősítése

rácsatlakozás a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózatra 

  (Lakitelek)

jótékonysági koncert megszervezése

az Elemózsia-program előkészítése (délutáni oktatás és 

  étkeztetés)

a Jótékonysági Lerakat fizikai kiterjesztése (jelenleg online)

professzionális és biztonságos adatmentés (betelefonálók)

a nagyváradi munkapont megerősítése (új támogatók)

SMS kampány kiszélesítése (jelenleg 200 adományozó)

zöld tanterem kialakítása Bedében

szorosabbra fűzni a kapcsolatot a civil szervezetekkel

Terveink 2023-ban Terveink 2023-ban

office@solidaris.ro office@solidaris.ro

www.solidaris.ro www.solidaris.ro

Vezető: Sajó Norbert alapító Vezető: Sajó Norbert alapító

Telefonszám: 0741 55 55 55 Telefonszám: 0741 55 55 55

Hálás köszönetünk minden egyes támogatásért! Hálás köszönetünk minden egyes támogatásért!

Készült az Intermedia Group nyomda támogatásával.
www.intermediagroup.ro  

Készült az Intermedia Group nyomda támogatásával.
www.intermediagroup.ro  


