BESZÁMOLÓ

November 16.-án, pénteken érkeztek a vendégeink, az intézménylátogatásra egy kiállítással
készültünk, hogy a l{togatók betekintést nyerhessenek a munk{nkba. A ki{llít{son a vidéki idősek
otthon{t megidéző t{rgyakkal, az önkéntesprogramjainkban használt eszközök kiállításával és
fényképekkel, leírásokkal szemléltettük, hogy milyen környezetben folyik az otthoni betegápolás,
idősmegsegítés különböző szolg{latainkon keresztül.
Kiállításunk anyagának elkészítését a Communitas Alapítvány támogatta.
Este a Jubileumi g{l{ra gyűltünk össze a sepsiszentgyörgyi Tam{si Áron Szính{zba, ahol az
Alapítv{ny kuratórium{nak, egyh{zunknak éa a megyei tan{csnak a képviselői méltatt{k a
szociális munkában vállalt szerepünket, illetve a programigazgatók köszöntötték a
munkatársakat, támogatókat.
November 17.-én, szombaton megtartottuk a Bethlen Kata Diakóniai Konferenciát, amely
szakmai tal{lkozója és tapasztalatcsere lehetősége volt a különböző egyh{zi és vil{gi
intézményekben dolgozó segítő foglalkoz{súaknak.
Előad{sokon vett részt a közel sz{z szakember a következő tém{kban:
- Diakónia az egyház önértelmezése és a szociálpolitika között (Prof. Dr.: Fazakas Sándor,
Debreceni Református Hittudományi Egyetem)
- Szakadékok és hidak a segítő hivat{s és a mag{nélet között (Beke Boróka lp., mentálhigiénés
szakember)
- Lehetőségek a segítő elakad{saiban (Gáspár-Babos Etele lp., bibliodráma asszisztens,
mentálhigiénés szakember)
Műhelymunk{kon is együtt dolgoztak a jelenlévők és gyarapíthatt{k tapasztalataikat, a következő
választható témákban:
- A sajátosan keresztyén jelleg biztosítása a diakóniai intézményekben, szolgálatokban
- Hum{nerőforr{s kérdése és perszon{lpolitika az egyh{zi, diakóniai intézményekben
- Professzionalizmus az egyházi diakóniában
- Hogyan tudjuk óvni mag{néletünket a munkahelyi stressztől, {rtalmaktól?
- Bibliodr{ma önismereti műhelymunka
A szakmai konferenciát közös kulturális programmal zártuk, megtekintettük a Cimborák
B{bszính{z felnőtteknek szóló j{ték{t: Kire ütött ez a gyerek? – címmel
November 18.-án, Diakónia vasárnap alkalmából vendégeinkkel együtt egy közös hálaadó
istentiszteleten vettünk részt, amelyen igét hirdetett dr. Pap Géza az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke,az illyefalvi vártemplomban.
Tartalmas és tanulságos együttlét volt, köszönjük a bennünket megtisztelő vendégeknek a
részvételt, valamint köszönjük a t{mogatóinknak is, hogy segítségükkel megszervezhettők ezt
a Bethlen Kata Diakónia Napokat az idén is.
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