
WESLEY JÁNOS
CSALÁDI BÖLCSŐDE, ÓVODA,
ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Az intézmény 2005 óta működik a MET fenntartásában, 
Nagykinizsben óvodát, Abaújkéren általános iskolát,
szakközépiskolát, szakgimnáziumot és kollégiumot és egy
családi bölcsődét működtet. Cél a hátrányos helyzetű és a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, és
olyan végzettséghez juttatása, mellyel munkát vállalhatnak a
későbbiekben.
Jelenleg családi gazdálkodó, festő, mázoló, tapétázó, szakács,
kárpitos, kőműves, vendéglátás szervező és fodrász
szakképzést folytatnak. A végzős általános iskolai tanulók
90%-a itt folytatja középiskolai tanulmányait, a szakvizsgával
rendelkezők közül pedig sokan maradnak itt a 2 éves,
érettségire felkészítő képzésen. 
A gyerekek többsége sajátos nevelés igényű, beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő, hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű, ingyenes szállításukról,
étkeztetésükről, tanszerrel, ruházattal való ellátásukról az
intézmény gondoskodik. Szakközépiskolai felnőttoktatásban
74 fő vesz részt, a kollégiumi ellátást 60 fő veszi igénybe.
 
Teljes és részmunkaidős munkavállalók száma összesen: 46 fő

Az elmúlt öt évben 101 sikeres érettségi vizsga
született, valamint 105 sikeres szakmunkás
bizonyítványt osztottak ki. A katonai alapismereti
oktatás nyomán 12 hivatásos katonánk van, valamint
fegyvermesteri képzésen részt vett tanulók
németországi Mauser gyárban helyezkedtek el. A
Szakma kiváló tanulója versenyen országos negyedik
helyezést értek el.

21,8 millió forint,
    13,2 millió: munkabér

    8,6 millió: működési költség
Kért támogatás: 8,4 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:
Az intézményi épületek, tanműhelyek fenntartása,
rendszeres karbantartása, felújítása, a felszerelések
és eszközök javítása és szükséges cseréje folyamatos
terhet jelent.

Wesley János Iskola Abaújkér, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10201006-50285374-00000000

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU60 1020 1006 5028 5374 0000 0000
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



„OLTALOM”
IDŐSEK OTTHONA
BÉKÉSCSABA

A békéscsabai intézmény 33 engedélyezett férőhellyel
működik, 29 férőhelyen fogadnak végleges elhelyezést igénylő
időseket, ebből 15 férőhelyen demensek ellátását, speciális
gondozását vállalják, 4 férőhelyen az élethelyzetükből
adódóan ideiglenesen teljes körű ellátásra szorulókat
átmeneti elhelyezés keretében fogadják.
 
Jelenleg 16 ellátott rendelkezik szakorvos által kiadott
középsúlyos- vagy súlyos fokú demenciát igazoló
szakvéleménnyel.  14 lakó csak kerekesszékkel tud közlekedni,
hárman járókeret segítségére szorulnak és kettő lakó teljesen
ágyban fekvő már hosszabb ideje. A gondozottak fiziológiai
szükségleteinek kielégítése nagyon sok időt és energiát
igényel az ápolók, gondozók részéről.
 
Az intézményben jelenleg 20 főállású és 2 fő részmunkaidős
kolléga dolgozik.

6,7 millió forint,
    4,1 millió: munkabér

    2,6 millió: működési költség
Kért támogatás: 1,8 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Hiányunk:

Nagy problémát jelent a lakók súlyosbodó
állapota mellett az intézmény állagának
romlása és felszerelésének elhasználódása.

„Oltalom” Idősek Otthona, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10402609-00030831-00000001

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU61 1040 2609 0003 0831 0000 0001
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



WESLEY JÁNOS
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM,
GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

2008 óta a MET a beregi régió 6 településén 6 iskolát
(Tiszaszentmárton, Márokpapi, Beregdaróc, Gulács, Gyüre, Gemzse)
és 4 óvodát (Tiszaszentmárton, Gulács, Gyüre, Gemzse) tart fenn,
biztosítva ezzel az oktatást az óvodától a középfokú iskola
elvégzéséig, az érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány
megszerzéséig.
Az intézmény tanulóinak jelentős része sajátos nevelési igényű,
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő
gyermek. Az intézményben a roma gyerekek és a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek aránya nagyon
magas, helyenként a 100%-ot is eléri. A gyermekek
szociokulturális környezetének és előzetes tudásának felmérése
után, a tanítás egyéni fejlesztési terv alapján történik. Az iskola
részt vesz innovatív, szakmát a tanulók kezébe adó,
kompetencianövelő programokban, pályázatokban.
A tehetséggondozást, valamint a felzárkóztatást, a tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik, melynek
eszközei a szakkörök és a művészetoktatás. Utóbbi keretében a
tanulók egyéni zeneoktatásban (zongora, szintetizátor, furulya,
tangóharmonika, citera), vagy csoportos képzőművészeti (grafika)
és táncművészeti (néptánc) oktatásban vehetnek részt.
 
Teljes és részmunkaidős munkavállalók száma: 147 fő

Hagyományos rendezvényeink: a Wesley Gála, a
Wesley Forgatag, valamint a Szakmai Nap. A TIT
megyei német nyelvi versenyen 3 tanuló első
helyezést, a Megyei Alapműveleti Versenyen 2
tanuló harmadik helyezést ért el. Az ország
legrangosabb bábos eseményén megyénket a
gemzsei tagintézmény Szivárvány bábcsoportja
képviselte, ahol arany minősítést kaptak.

48,8 millió forint,
    32,5 millió: munkabér

    15,9 millió: működési költség
Kért támogatás: 12,6 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:
Az iskolaépületek karbantartása, a felszerelések
és eszközök folyamatos javítása, cseréje
folyamatos  terhet jelent.

Wesley János Iskola, Beregi régió, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026711-00000001

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU10 1040 0140 0002 6711 0000 0001
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



IDŐSEK OTTHONA
BUDAÖRS
A Budaörsi Idősek Otthona Budaörs Város Önkormányzattal
2005-ben kötött ellátási szerződés alapján jelenleg 48 főt
képes befogadni, ebből 42 fő kérhet tartós elhelyezést, 6
férőhelyen átmeneti gondozást biztosítunk (legfeljebb 1 évig)
a hosszabb távon gyógyuló betegek számára, az önmagukat
ellátni nem tudóknak, illetve azoknak, akik átmenetileg
segítséget kérnek. 
 
Az elmúlt negyedévben 28 főt gondoztunk tartós
elhelyezéssel, míg 19 részben önellátó lakót fogadtunk. 
 
6 férőhelyen átmeneti gondozást biztosítunk a hosszabb
távon gyógyuló betegek számára, az önmagukat ellátni nem
tudóknak, illetve azoknak, akik átmenetileg segítséget kérnek.
 
Teljes körű ellátást kap minden lakónk: 24 órás szolgálatot,
ápolás-gondozást, napi háromszori étkezést, mentális
segítséget, ruházati ellátást, mosást, textíliát, alapgyógyszert,
orvosi alapellátást, szabadidős foglalkozásokat, közösségi 
programokat.
 
Munkavállalói létszám: 30 fő

Megnyertük a város által kiírt közbeszerzési eljárást:
2020-tól majd egy újonnan létesülő 32 férőhelyes
szárnyépületet is üzemeltethetünk.

12,0 millió forint/hó
    5,6 millió: munkabér

    6,4 millió: működési költség
Kért támogatás: 3 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNKSikereink:

Nehézségeink:
A teljes ellátást igénylő lakók száma 28 fő, ellátásukhoz
15 db kórházi ágyra lenne szükségünk. Elromlott az
ipari sütőnk, amely jelentősen megnehezíti a napi 80-
100 adag étel elkészítését. A nagy igénybevételnek
kitett mosodai ipari gépek 14 évesek, javításuk már
nem költséghatékony, a kisegítő háztartási gépeket
évente kell cserélnünk. Megfelelő munkaruha és a
nagy takarítandó felületekhez a takarítást könnyítő
eszközök hiányoznak.

MET Idősek otthona K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:

10403758-49565355-50521003

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU16 1040 3758 4956 5355 5052 1003
SWIFT OKHBHUHB

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley



WESLEY-DA CAPO ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
DUNAÚJVÁROS

Az iskola alapfokú művészetoktatást át el képző-és
iparművészeti, táncművészeti és zeneművészeti ágban. Négy
feladatellátási helyen működnek. Az intézmény pedagógiai
programja elsősorban azt a célt szolgálja, hogy fejlessze a
kreativitást és a kezdeményezőkészséget, a termékeny
képzelőerőt, az érzelmi intelligenciát és a belső erkölcsi
iránytűt, a kritikus gondolkodás képességét, az önállóságot,
valamint a gondolkodás és a tett szabadságát.
 
Az oktatás térítési vagy tandíj ellenében vehető igénybe,
azonban ingyenes a hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe
értelmi vagy beszédfogyatékos, továbbá az autista tanulók
részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
 
Az intézményben jelenleg zeneművészeti ágon 49 fő,
táncművészeti ágon 48 fő, képzőművészeti ágon 39 fő tanul.
Közülük 6 fő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
4 fő sajátos nevelési igényű.
 
Munkavállalók száma 12 fő

A tavalyi Paks Csengey Dénes Kulturális Központban
rendezett XIV. Ki mit tud versenyen a modern tánc
tanszékünk "B" csoport arany minősítést kapott. Az
érdi Vörösmarty M. Gimnázium regionális
gitárversenyen első helyezést, a dunaújvárosi
Sándor Frigyes AMI szervezésében népdaléneklési
versenyen harmadik helyezést értek el tanulóink.

1,6 millió forint,
    1,2 millió: munkabér

    0,4 millió: működési költség
Kért támogatás: 0,5 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:
Az intenzív reklámtevékenység, a jó hírnév ellenére a
gyereklétszám folyamatos csökkenése - festészet
tanszakunkon tanárváltás miatt 30-40 %-kal csökkent
a gyereklétszám az idei tanévben.
A hangszerek, a tánctermek padlózatának
rendszeres
karbantartása, javítása, festészet tanszakon az
eszközök folyamatos beszerzése/pianínók hangolása,
padlózat cseréje, pótlása, karbantartásához
szükséges eszközök folyamatos beszerzése.

Wesley-Da Capo AMI, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026712-00000000

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU81 1040 0140 0002 6712 0000 0000
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



„FŰTÖTT UTCA”
BUDAPEST

Az ellátottak körét hajléktalan férfiak és nők képezik, a
fővárosban szinte egyedülállóan biztosítanak lehetőséget arra,
hogy párkapcsolatban élők együtt vehessék igénybe
szolgáltatásaikat.
 
Az Intézmény négy szervezeti egysége: 
1. nappali melegedő, ahol egy időben maximum 90 ember
tartózkodhat, napi szinten pedig 108 fő. 
2. éjjeli menedékhely, amelynek elméleti befogadó képessége
100+30 fő, de a szolgáltatást igénybevevők száma megközelíti a
180-200 főt. 
3. OKE Dankó utca 9. szám alatt működő egészségügyi centrum
szakmai felügyelete alatt álló intézményünkben található 15
ágyas lábadozója. 
4. az V. kerülettel kötött ellátási szerződés alapján végzett utcai
szociális munka.

15,9 millió forint,
    9,9 millió: munkabér

    6 millió: működési költség
Kért támogatás: 3,7 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:
A munkával járó pszichés és fizikai megterheltség
miatt egyre nehezebb új és képzett kollégákat találni,
illetve a régieket megtartani.

„Fűtött utca" Budapest, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026697-00000008

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBANHU78 1040 0140 0002 6697 0000 0008
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET

A „Fűtött Utca” 2003 decemberi nyitása és fennállása
óta több mint 13 ezer személy látogatta az
intézményeket. 
Télen az utcai gondozó szolgálat megerősített
készenlétben, és 24 órás jelenléttel járja Budapestet.
Új szolgáltatásként 2018 áprilisa és októbere között
a MET „Fűtött Utca” Utcai
Szolgálata minden hétfőn 19-01 óra között Speciális
Utcai Gondozó Szolgálatként működött Budapest és
Pest megye területén, segítve ezzel a Krízis Autó
munkáját.
A Rehab Force Nonprofit Kft.-vel együttműködésben
fejlesztő foglalkozásokat ajánlunk fel a lakóknak
(mint pl.: ruhaválogatás, takarítás), így a lakók is
vissza tudnak illeszkedni a munka világába és fizetést
kapnak tevékenységükért.



MET OLTALOM
IDŐSEK KÖZPONTJA
HETEFEJÉRCSE

Hetefejércse község Önkormányzata és a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség között 2008 szeptemberében
kötött együttműködési megállapodás alapján az egyház
ápolást-gondozást nyújtó intézményt, idősek otthonát
működtet 32 férőhellyel, országos felvevőkörzettel.
 
Elhelyezési lehetőséget biztosítanak a tartós ellátásra,
gondozásra-ápolásra szorulók részére, akik önmagukról saját
lakásukban gondoskodni nem tudnak, egyedül élők vagy
családtagjaik gondozásukat nem tudják vállalni ezért szociális
helyzetük vagy egészségi állapotuk alapján intézményi
ellátásra szorulnak.
 
A lakóknak teljes körű ellátást biztosítanak, amely tartalmazza
a napi ötszöri étkezést, 24 órás gondozás-ápolás ellátását,
rendszeres lelkészi, pasztorálpszichológiai  jelenlétet, szükség
szerint ruházati ellátást, mosást, alapgyógyszer ellátást, orvosi
alapellátást, a szabadidő tartalmas eltöltését, közösségi
programokat.
 
Az intézményben 22 főállású munkatárs dolgozik.

6,2 millió forint,
    3,7 millió: munkabér

    2,5 millió: működési költség
Kért támogatás: 1,6 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Nehézségeink:
A demens lakóink biztonságának a megőrzése,
mert az intézményi ajtók és kapuk biztonságos
zárása nem megoldott. 
Túl kevés (összesen 2 db) mosógépünk van,
szárítógép évek óta nincsen.

MET Oltalom Idősek Központja, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026293-00000000

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU75 1040 0140 0002 6293 0000 0000
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



WESLEY JÁNOS
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKGIMNÁZIUM
ÉS GIMNÁZIUM

A MET fenntartásában az intézmény 2004 óta fogadja
Budapest két legproblémásabb körzetének gyermekeit és
fiataljait, és mint befogadó iskola, az ország egyéb területeiről
érkező, vándorló családokét is. A Dankó utcában óvoda, a
Máv-telepen nappali és esti általános iskola, valamint esti
gimnázium működik. 
Az intézményben tanulók 80%-a hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetű, szinte kizárólag roma gyerekek,
többségük hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
sokan beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal
küzdenek. A családok gyakori költözése miatt a gyerekek
gyakran váltanak: a nem megfelelő okmányokkal rendelkező
gyerekek állami iskolában nem tanulhatnának, nálunk viszont
igen. A tanulóknak ingyen biztosítják az étkezést, sokszor a
tanszereket és ruhákat, cipőket az iskola biztosítja.
Tanórán kívül szakköröket szervezünk, sportolási
lehetőségeket biztosítunk, tanulmányi-, ki-mit tud-, és
sportversenyekre, valamint művészeti eseményekre visszük a
gyerekeket. 
 
Teljes és részmunkaidős munkavállalók: 43 fő

Az általános iskola nappali tagozatán minden végzős
diák beiskolázása megtörtént, felvételt nyertek az
általuk megjelölt középfokú intézménybe. 2019
júniusában 16 fő érettségizett sikeresen.
Előreláthatólag a 11. évfolyam is hasonló érettségiző
létszámot közelít majd. Gyerekeink jelentős
sportsikereket értek el a futball terén. A kispesti
Mikulás kupán III. helyezést értek el, illetve a „Legjobb
Kapus díjat” is elhozták.

10,5 millió forint,
    6,1 millió: munkabér

    4,4 millió: működési költség
Kért támogatás: 4,2 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:
Az iskola épülete nagyon régi, ezért folyamatos
karbantartást és javítást igényelne. Az iskola
épületében évek óta tartó, folyamatos beázást is
sikerült megszüntetni, de falak vakolása, festése
égető lenne.

Wesley János Iskola Máv-telep, OTP Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
11708001-20547385-00000000

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU75 1170 8001 2054 7385 0000 0000
SWIFT OTPVHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



ATYÁM HÁZA
IDŐSEK OTTHONA
NYÍREGYHÁZA

Az Atyám Háza Gondozóház 2017. május 2-án nyitotta meg
kapuit. Az  országos felvevőkörzettel, idős emberek szociális
intézményi gondozását látja el. Célja az otthonban élő idős
emberek életminőségének javítása, a békés, kiegyensúlyozott
időskor megélésének segítése, az átmeneti krízishelyzetekben
segítségnyújtás és hogy magas színvonalú szakmai és etikai
értékeket képviselő otthonként működjön. Biztosítja az egyéni
szükségletekhez igazodó, személyre szabott gondozást,
fontosnak tartja a tevékeny, aktív életet, az itt élők családi-,
közösségi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, ápolását
és az otthon nyitottságát.
 
Az intézmény rszerű elhelyezési feltételek mellett biztosítja az
éjszakai és nappali tartózkodást, lakhatást, nyugodt pihenés
feltételeit, személyi tisztálkodásban való segítségnyújtást.
A szobákban 12 nő és 4 férfi lakó elhelyezésére van
lehetőség.
 
Munkavállalók száma: 14 fő.

Az intézmény működésében a siker a jó
hírünk, a hozzátartozók és lakók
elégedettsége és, hogy készek aktívan
részt venni az általunk kínált
programokban.

4,3 millió forint,
    2,8 millió: munkabér

    1,5 millió: működési költség
Kért támogatás: 1,6 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:

Legfőbb probléma, hogy a további
férőhelyek kialakítása forráshiány miatt
nem megoldott, továbbá nehézséget
jelent a lift hiánya.

Atyám Háza Idősek Otthona, OTP Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
11784009-22223151-00000000

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU35 1178 4009 2222 3151 0000 0000
SWIFT OTPVHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



OLTALOM
KARITATÍV EGYESÜLET
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA,
KÓRHÁZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM,
NŐI ÁTMENETI SZÁLLÓ

Három intézmény működik az Oltalom Karitatív Egyesületen belül:
1.Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)
Az intézmény 7 lakószobában 28 férőhelyen biztosít ellátást, célja a gyermeket érintő
veszélyeztető tényezők megszüntetése, a család helyzetének rendezése, megfelelő
lakhatási lehetőséghez való hozzájutás elősegítése, a szülők képessé tétele a gyermekek
teljes körű ellátására, az önálló életvitelre, felelősségtudatuk erősítése gyermekük ellátása
tekintetében. Az otthon édesanyákat fogad gyermekeikkel, egész családokat nem.
Gondozásukban két családgondozó és három szakgondozó vesz részt, munkájukat jogász,
pszichológus, gyermekorvos és fejlesztőpedagógus segíti. 
 2. Kórház és egészségügyi centrum
A kórházban, ügyelet időszakban 16-8 óra között, valamint hétvégén, 303 pácienst látnak
el, bőrgyógyászati szakrendelésen 1392, fogászati rendelésen 419 beteget.
Fertőtlenítőben az év folyamán 5538 alkalomból történt vizsgálat, ahol 1386 fő a
visszajáró ügyfél. A kórház fekvőbeteg részlegén 255 fő beteget ápoltak. A fekvőbetegek,
azaz a teljes ellátásra szorulók száma az 50 főből 11.
 3. Női átmeneti szálló
2000. január 01-e óta működik az V. József nádor tér 10. sz. 2. emeletén, 64 férőhellyel,
ezzel Budapest legnagyobb női szállója, ahol intézményi jogviszonyt biztosítanak
többszörösen hátrányos helyzetűek, idősek, főleg pszichiátriai vagy más egyéb szervi
betegek, alul képzettek számára, akiknek alacsony jövedelmük miatt az ellátórendszerből
való kilépésükre gyakorlatilag alig van lehetőségük.
 
A szakmai feladatok ellátását 7 fő végzi, akik 12 órás műszakokban, hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás beosztásban dolgoznak.

39,4 millió forint,
    14 millió: munkabér

    25,4 millió: működési költség
Kért támogatás: 6 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Nehézségeink:
Az anyaotthon épülete elavult, folyamatos karbantartást,
korszerűsítést igényel. Az épület teteje több helyen beázik, a régi
radiátorok cseréje részben megtörtént, de a kazánok már nem
hatékonyak, a járda töredezett. A mosógép, gáztűzhelyek,
kihúzható fotelágyak cseréje a nagy igénybevétel miatt
szükségessé vált. Az épület nem légkondicionált, ami a nyári
melegben a tetőtérben lakó családok életét különösen
megnehezíti. A hatóságok által régóta előírt közösségi helyiség
az épületben nem kialakítható, az intézmény udvarán egy
lakókonténerben tervezik megvalósítani. 
 
A kórházban jelenleg is 8-10 olyan beteg van, akik elhelyezésére
1,5-2 éve legcsekélyebb remény sincs, ugyanis betegelhelyezés
idősek otthonába 2600 Ft járadékkal lehetetlen. 50 ágyra, csak
50 beteget tudnak felvenni és egész évben telt házzal
működnek. A további elhelyezési nehézségek a betegek
forgatását kevéssé teszik lehetővé. Hiány van orvosban,
nővérben, gyógytornász egyáltalán nincsen.
 
A női szállón a szociális munkások egyre kevesebb eszközzel
rendelkeznek – az önálló lakhatás, mint az ellátórendszerből való
kikerülés egyik lehetősége a hajléktalanok számára elérhetetlen

Oltalom Karitatív Egyesület, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026699-00000006

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU26 1040 0140 0002 6699 0000 0006
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



SUSANNA WESLEY
„CSIMOTÁK”
CSALÁDI BÖLCSŐDÉK
SZEGED

 
Bölcsődéik (1. Csigabiga, 2.Szitakötő, 3.Lepke) egyenként
5-5-5 gyermeket fogadnak, hálózatban működnek Szeged
belvárosában egy épületen belül. Hátrányos helyzetű, illetve
SNI-s gyermekek ellátását is biztosítják 4 fő szakirányú és
szakképzett gondozót foglalkoztatnak, óvodapedagógus,
kisgyermekgondozó-nevelő és dajka végzettségűeket.

2019. május 29-e óta jelenleg Szeged
egyetlen okleveles hordozós bölcsődeként
működik, ami óriási sikernek örvendett a
gyerekek és a szülők részéről egyaránt.

1,1 millió forint,
    0,8 millió: munkabér

    0,3 millió: működési költség
Kért támogatás: 0,7 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:
A munkatársak foglalkoztatása jelentős
anyagi terhet jelent. Emellett számottevő
kiadással jár a megfelelő körülmények: a
nagymozgásos fejlesztő, biztonságos
eszközök, felszerelések és játékok
folyamatos biztosítása és cseréje
elhasználódás esetén.

„Csimoták” Családi Bölcsődék, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026699-00000006

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU26 1040 0140 0002 6699 0000 0006
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



WESLEY JÁNOS ISKOLÁK
SZEGED, OROSHÁZA, ABAÚJKÉR

Szegeden a MET 2008 óta tart fenn köznevelési intézményt,
amely kezdetben általános és középiskolai feladatokat látott
el, 2014-től óvodai alapfeladattal bővült, kiemelkedően
jelentős feladatai közé tartozik a másság elfogadásának
gyakorlati megvalósítása. Az intézményben tanulók jelentős
része sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, 30%-uk
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A gyerekek
oktatása-nevelése komplex problémakezelésre, egyéni
képesség- és készségfejlesztésre, tehetséggondozásra
építve, integráltan folyik. 
Munkavállalók száma 74 fő.
 
Az orosházi és abaújkéri intézményekben sajátos nevelési
igényű tanulókat nevelnek, többségükben tanulásban
akadályozott (enyhe fokban értelmi fogyatékos)
gyermekeket, de ellátnak értelmileg akadályozott –
középsúlyos értelmi fogyatékos-, halmozottan fogyatékos
(értelmi fogyatékossága mellett mozgássérült, hallássérült
vagy autista), továbbá súlyosan-halmozottan fogyatékos
tanulókat is óvodai, általános iskolai, fejlesztő iskolai,
szakiskolai és készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás-
képzés keretében. A két intézmény munkatársainak száma
összesen 51 fő.

Bonifert Domonkos nemzetközi
matematika versenyen döntős, az Itthon
otthon vagy! országos földrajz versenyen
középdöntősök lettek tanulóik.

31,2 millió forint,
    23,5 millió: munkabér

    7,7 millió: működési költség
Kért támogatás: 3,4 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:

A kedvezőtlen szociális helyzetben élő
családból érkező, illetve magatartási
problémával küzdő, nehezen alkalmazkodó
tanuló miatt segítséget jelenthetne
iskolapszichológus alkalmazása.
Az utóbbi időben a gyógypedagógusok
körében jelentős fluktuáció tapasztalható
és nagyon nehéz megfelelő szakemberrel
pótolni a távozó kollégákat.

Wesley János Iskolák, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026233-00000008

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU32 1040 0140 0002 6233 0000 0008
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



OLTALOM
IDŐSEK OTTHONA
SZOLNOK

Az Intézmény az idősotthonban és gondozóházban idős
ellátással foglalkozik, ugyanakkor házi segítségnyújtásban is
részesít időseket. Az intézményben 5 fő súlyos demens idős
embert látnak el. Az ő ellátásuk időben és anyagi
eszközökben magasabb költségeket jelent, valamint fokozott
felügyeleti igénnyel jár. Az elvárható személyi higiénia
biztosításához szükséges a gyakori ruhanemű és
ágyneműcsere, ami az intézményre többlet költségeket ró.
Gyógyszeres költségeik fokozottak.
 
Az intézmény szociális étkeztetést is biztosít, ahol a szociális
étkeztetettek számára biztosítaniuk kell az étel
elszállításához szükséges tárolóedényt, amelynek
beszerzése magas költséggel jár.
 
Munkavállalók száma 29 fő.

12,6 millió forint,
    5,9 millió: munkabér

    6,7 millió: működési költség
Kért támogatás: 3 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Nehézségeink:
Az otthoni szakápolási szolgálat
biztosításához szakápolók jelenléte
szükséges az intézményben. Az
egészségügyi szakdolgozók száma
minimális, a szakápolást jelenleg OEP
finanszírozás nélkül látják el. Jelenleg is
több súlyos állapotban lévő időst
gondoznak, például PEG szondával élőt.

Oltalom Idősek Otthona, Szolnok, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-50485456-53541007

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU36 1040 0140 5048 5456 5354 1007
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



WESLEY KINCSEI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A MET a 2007/2008-as tanévtől működteti az országos beiskolázási
intézményt, mely általános iskolai és gimnáziumi alapfeladatokat lát el
nappali és esti (felnőttoktatás) munkarendben. 6-18 éves korig
halmozottan hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási
zavarokkal küzdő gyermekekkel, kis létszámú osztályokban, korrekciós
és terápiás eszközöket és eljárásokat is bevonva egyénre szabottan
folyik a tanítás. Az iskola ingyenesen biztosít tanórai és tanórán kívüli
egyéni foglalkozásokat, fejlesztéseket, szükség esetén ingyenes
tankönyvet és étkezést az arra rászorulóknak.
Az iskola kiemelten fontosnak tartja azon alapértékek, erkölcsi normák
pótlását, melyeket a gyerekek a szülői házban nem, vagy csak
hiányosan, hibásan kapnak meg. Évek óta nagy hangsúlyt fektet az
iskola a környezettudatos nevelésre, az újrahasznosítható anyagok
komplex felhasználásnak oktatására. 
A felnőttképzés, mint ezen a területen alapvetően fontos oktatási
lehetőség 2014 szeptemberben indult, elsőként esti gimnázium
formájában, majd az igényeket felmérve az esti általános iskolai
képzést is bevezettük. A felnőttoktatásban többnyire hátrányos
helyzetű, rossz szociális körülmények között élők vesznek részt. Az
intézmény 83 nappali tagozatos diákja közül magas a sajátos nevelési
igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő,
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, nevelésbe vett
gyermekek száma.
Teljes és részmunkaidős munkavállalók száma: 36 fő

7,9 millió forint,
    6 millió: munkabér

    1,9 millió: működési költség
Kért támogatás: 2,7 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Nehézségeink:
A régi iskolaépület rendszeres karbantartást,
felújítást igényel, de a felszerelések és eszközök
folyamatos javítása és szükséges cseréje is
folyamatosan nagy terhet ró a fenntartóra.

Wesley Kincsei Iskola, K&H Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
10400140-00026696-00000009

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU07 1040 0140 0002 6696 0000 0009
SWIFT OKHBHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley

SZOLIDARITÁS – OLTALOM – ELKÖTELEZETTSÉG – MET



WESLEY JÁNOS
LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA
BUDAPEST

A Wesley János Lelkészképző Főiskola 1987 óta működik, fenntartója a
MET, Bölcsészettudományi, társadalomtudományi és
természettudományi képzésekkel rendelkezik. A teológia oktatást a
kormány 1991-ben kormányhatározattal ismerte el, míg a Szociális
Munka Szak akkreditált indítását a művelődési és közoktatási
miniszter 1996. évi leirataiban közölte. Az intézmény a MAB 2002-es
határozata értelmében akkreditált intézménynek minősül. 
A Főiskola tagja a Szabad Metodista Egyházak Felsőoktatási Intézetei
Szövetségének (Association of Free Methodist Educational Institutions
– AFMEI).
A Wesley János Lelkészképző Főiskolán létesített szakok kivétel nélkül
a segítségre szoruló embert mint kivételes értéket látják maguk előtt.
Amikor lelkészeket, vallástanárokat, teológusokat, lelkigondozókat
képeznek, olyan szakmai és emberi felkészítést tartanak fontosnak,
amely a hallgatókat képessé teszi a társadalmi lelkipásztorkodásra. A
főiskola hallgatóitól nem vár vallási vagy hitbeli igazodást.

A bevételeik növelésére és a képzési kínálat
bővítésére beindult az angol nyelvű környezettan BsC
képzés. Tempus pályázat finanszírozza részben a
következő évben 35 külföldi hallgató képzését angol
nyelvű kurzusaikon. Több európai és amerikai
egyetemmel kezdtek együttműködésbe kutatási,
oktatási területen. Több mint 2000 diplomát adtak át
az elmúlt években.  Szociális munkás szakon diplomát
szerzett Wesley hallgatók a végzés után a
leghamarabb tudnak elhelyezkedni az országos 
kutatási adatok szerint. Öt alap és mesterképzési,
valamint tizenöt szakirányú képzéssel rendelkezik
angol és magyar nyelven.

14,0 millió forint,
   8,2 millió: munkabér

    5,8 millió: működési költség
Kért támogatás: 13 millió forint/hó

ÖSSZESÍTETT
KÖLTSÉGVETÉSÜNK

Sikereink:

Nehézségeink:
Állandó a teremprobléma. Az új kampusz
szerkezetkész, de korábbi állami támogatását az
építkezés befejezéséhez a kormány visszavonta, külső
anyagi támogatás nélkül a beruházás nem valósulhat
meg. A számítógép park elöregedett. 2013 és 2016
között a kormány jogtalanul nem engedte meg, hogy
állami finanszírozott helyeket hirdessenek, az akkor
kiesett hallgatók után járó normatívát azóta sem
tudják pótolni.

Wesley János Lelkészképző Főiskola, OTP Bank

Bankszámlaszám Magyarországról
történő utalás esetén:
11708001-20562292-00000000

Banki adatok külföldről történő utalás esetén:
IBAN HU69 1170 8001 2056 2292 0000 0000
SWIFT OTPVHUHB

„A szeretet túléli a hitet. Munkálkodj, légy éber és imádkozz!" - John Wesley
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