A Budapest-Fasori Református Egyházközség Diakóniai Szolgálatának
támogatási, segélyezési rendje
A lelki támogatás mellett a Budapest-Fasori Református Egyházközség Diakóniai Szolgálata, a gyülekezet tagjai részére igény-, és szükség szerint, a
rendelkezésére álló lehetőségeken belül, igyekszik anyagi támogatást is nyújtani.
A Budapest-Fasori Református Egyházközség Diakóniai Szolgálata hivatalosan a gyülekezet évente költségvetésben tervezett, és a gyülekezeti tagok diakóniai támogatására szóló összegéből gazdálkodik.
A rendelkezésre álló forrásból a diakóniai szolgálat többek között támogatja a
rászoruló testvéreket, illetve családokat, és ebből a keretből kell biztosítani a
nyugdíjasok karácsonyi ajándékát is.
A támogatásról a Diakónia 5 tagú bizottsága dönt, mely alól kizárólag
sürgős támogatás szükségessége jelenthet kivételt.
Ez utóbbi esetben Somogyiné Ficsor Krisztina lelkipásztor, és a diakónia
mindenkori vezetője, jogosult azonnal egyeztetve dönteni, de kötelesek a bizottság tagjait erről tájékoztatni, utólagos (jóváhagyásra) egyetértésük beszerzésére, illetve tudomásulvételre.
A bizottság tagjai:
1.
2.
3.
4.
5.

Kádár Andrásné
Nagy László
Somogyiné Ficsor Krisztina
Szombatiné Kovács Margit
Visontai Antalné Györgyi

A támogatás rendszere:
1. rendszeres támogatás
rendszeres támogatás adható:
a) alkalmanként, max. 10 000.- Ft összegben, de ez nem lehet több
félévente 3 alkalomnál.
b) aki félévente 1 alkalommal kér és kap támogatást, annak összege 30 000.- Ft/félév lehet
A rendszeres támogatásban részesülők száma félévente nem haladhatja meg
az 5 főt.
2. soron kívüli támogatás
Ez rendkívüli élet helyzetben kérhető, ha az egyén vagy család
megélhetése valamiért átmenetileg nem biztosított, igy pl.: lakás elvesztése, haláleset a családban, súlyos betegség miatti anyagi gondok stb. A támogatás összege egyszerre, vagy 1 évben max.
100 000.- Ft lehet.
3. céladomány:
Amennyiben rendkívüli méltánylást igénylő körülmény (pld. műtétek)
ezt meghaladó támogatás nyújtását megalapozza és annak kifizetésére az anyagi fedezet rendelkezésre áll, a Bizottság döntése alapján
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sor kerülhet a 100.000.- Ft összeget meghaladó támogatás kifizetésére, méltányossági alapon, egyedileg mérlegelve a támogatási kérelmet.
4. nagycsaládosok iskolakezdési támogatása, amelynek összege
gyermekenként max. 5000.-Ft lehet. Ez nem automatikusan jár, hanem a körülményeik miatt arra egyébként rászoruló családok részére
adható, kérelmükre, annak elbírálása után. A támogatottak száma a
költségvetésben biztosított, és adott időpontban rendelkezésre álló
anyagi fedezet mértékétől függ.
A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási igényeket kizárólag írásban lehet kérni a jelen szabályzat
szerint, annak érvénybe lepésével, az alábbi módon és formában:
Írásban, a csatolt formanyomtatványt kitöltve, és azt személyesen leadva a
hivatalban, vagy e-mailben elküldve:
somogyine.fk@gmal.com vagy szombatinekovacsmargit@gmail.com címekre
A lentebb rögzített határidőn túl érkező kérelmeket nem tudjuk figyelembe
venni. A különböző támogatásokat azok a gyülekezeti tagok igényelhetik,
akik aktív tagjai a gyülekezetünknek, rendszeresen fizetik az egyházfenntartói járulékot, részt vesznek az istentiszteleteken, és egyéb gyülekezeti alkalmakon.
Rendszeres támogatásban részesülők az élethelyzetükben beállt kedvező változást jelezni kötelesek, ennek esetén a támogatás a továbbiakban nem kérhető és adható. A szabályzatban rögzített bárminemű támogatást kizárólag
a fasori gyülekezet tagjai kaphatnak.
A kérelemben kérjük leírni:




az igénylő olvasható neve, illetve a sajátkezű aláírása a kérelem alatt
elérhetőségek: lakcím, telefonszám, e-mail,
a támogatás melyik formáját és azt milyen indokkal kéri. Ha valaki a
megélhetés támogatásához kér segítséget, ahhoz kérjük a kereset-,
vagy a nyugdíj igazolást, valamint a rezsi költségek kimutatását is csatolni.

A támogatási igények beadási határideje:
1. rendszeres támogatás esetén az adott naptári év január 31-ig, a járványra és ezen szabályozásra tekintettel 2022. évben a határidő március 10.
2. soron kívüli támogatás: szükség szerint, ha az aktuális
3. nagycsaládosok iskolakezdési támogatása: adott év június 30-ig.
A bizottság a kérelmekről az adott év március 20-ig, illetve augusztus
15-ig dönt. A döntésről a diakónia vezetője írásban (e-mailben) köteles értesíteni a kérelmezőt, a döntést követő max. egy héten belül
Jelen szabályzat annak, a presbitériumban való jóváhagyása után lép
életbe.
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