„Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben.
Adsz nekik és ők takarnak; megnyitod kezedet és megtelnek a te jó voltoddal.”
Zsolt.104.27-28

A Baár-Madas önkéntesei a Társadalmi szolidaritási programban
A Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon több mint
százéves múltra tekint vissza. Alapítása óta kiemelt feladatának tekinti a keresztyén értékrend
közvetítését, erősítését tanulóiban. A diakónia, az önkéntes szolgálat a keresztyén életvitel,
szemlélet szerves része.
A Magyarországi Református Egyház iskolájaként magától értetődőnek tartjuk, hogy
bemutassuk diákjainknak azt a szociális, karitatív, gyógyító tevékenységet, amelyet
egyházunk végez. Ez azonban csupán az első lépés a nevelőmunkákban, hiszen tudatosítjuk
azt is, hogy a társadalom kötelessége az elesettek gondozása, a betegek ápolása, a
magatehetetlenek felkarolása. Ezt különböző módon tehetik meg az egyének. Meghatározó
formák közé tartozik a személyes példamutatás, a tevékeny munka, az áldozatvállalás.
A TÁRS program keretében olyan diakóniai szolgálattal veszünk részt, amelyik
illeszkedik a fentebb leírtakhoz. A Baár-Madas diákjai és tanárai hosszú évek óta
pénzadományokkal támogatják a Bethesda Gyermekkórházat, a Juhász Zsófia Református
Szeretetotthont és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthont. Ez a projekt jó alkalmat
nyújt arra, hogy a meglévő kapcsolatot elmélyítsük, kiszélesítsük. A három intézménnyel
azért is „szövetkeztünk”, mert felölelik azt a kört /gyermekek, idősek, fogyatékosok/, akik
leginkább kiszolgáltatottak, akikre a társadalmi odafigyelés leginkább indokolt. A
programban tevőleges segítséget is kívánunk nyújtani ezen intézményeknek és
gondozottainak.
A Bethesda kórház a közép-európai régióban az egyedüli egyházi fenntartású
gyermekkórház, amely kiemelkedő színvonalú munkát végez az egészségügyre jellemző
nehéz körülmények között is. Külön diakóniai munkacsoport koordinálja az önkéntes munkát.
A diakóniai igazgatóval egyeztetve alakítottuk ki azt a tevékenységi kört /gyermekekkel játék,
felolvasás, udvari foglalkozás, parkrendezés/ amelyben tanulóink segítenek.
A Schweitzer Albert Református Szeretetotthon két telephelyén 150 főnél több
nyugdíjas él, akik gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, de önmaguk ellátására - az időskori
vagy egyéb szellemi leépülés miatt- nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek. Az
intézmény igazgatójával munkánk középpontjába az idősekkel történő beszélgetést,
sétáltatást, húsvéti műsor előadását helyeztük. Ezen kívül a tavaszi takarítási munkában is
feladatot vállalnak
Az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon az értelmi fogyatékos, a
súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek ápolását és gondozását végzi. 180 főről
gondoskodnak, akik közül a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb pedig 65 éves. Az intézmény
vezetésével felelevenítjük korábbi együttműködésünk egy formáját: műsort tartunk a
bentlakóknak. E mellett megismerkednek a diákok az ápoltakkal és kertrendezést is végeznek.
Az önkéntes diákjaink megtapasztalhatják, hogy a partnerintézményekben dolgozók
vidám, kiegyensúlyozott emberek, hiszen hasznos feladatot látnak el. Reményeink szerint
diákjainkban is erősödik az örömteli érzés, amelyet a másokért vállalt szolgálat okoz.
A program végrehajtása jótékony hatással lehet az iskola többi tanulójára is, növelve
bennük a diakónia iránti elkötelezettséget.
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