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Elõszó 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. János 3:162

Az egyéneket nemi, etnikai vagy vallási 
hovatartozásuktól függetlenül válasz-
tottuk ki. 

Több mint 3000 karácsonyi csomagot 
gyûjtöttünk a  keretén 
belül. Ezeket többnyire a legnehezebb 
sorsban élõ gyerekeknek, családoknak és 
közösségeknek osztottuk ki. Egy részüket 
fogyatékkal élõk, kórházi betegek illetve 
foglyok kapták. Akciónkat számos partner 
segítette, közöttük egyének, egyházak, 
állami intézetek és helyi vállalkozások.  

Felbecsülhetetlen értékben támogatták 
munkánkat olyan helyi vállalkozók, akik a 
közösségük fejlesztéséhez akartak 
hozzájárulni. 

A kereskedelmi tevékenységeink képesek 
voltak fedni a szociális projektjeink 
költségeinek legnagyobb részét. 

Ezúttal szeretném az Igazgatótanács 
nevében megköszönni az alkalmazottak 
lelkiismeretes munkáját és odaadását. 

Az Úr áldja meg munkátokat, amint 
Krisztus szeretetét adjátok át a legkülön-
bözõbb nehéz körülmények között élõ 
közösségekben.

                                             
                                             James Campbell                                                                 
                                         Igazgatótanács Elnöke

Shoebox Projekt

A 
 bemutatta a 2013-as év december 

31-én lezárult tevékenységi és anyagi 
beszámolóját.

Bizalommal tölt el, hogy a romániai 
Blythswood folytatja a hátrányos helyzetû 
fiatalok és rászoruló családok és közös-
ségek támogatását. Folytattuk a 

 programjának 
fejlesztését, amelyet egy nagyon odaadó 
és melegszívû csapat koordinál. Öröm 
látni, ahogy a fiatalemberek önállóan 
kezdenek élni és felelõséget vállalnak a 
jövõjükért.

A  Kolozs megyei családok-
nak nyújtott támaszt. A 105 kedvezménye-
zettünket többnyire a polgármesteri 
hivatalok szociális osztályai ajánlották 
figyelmünkbe. 

Blythswood Románia Igazgatóta-
nácsa

Dániel 
Központ After Care

Basis projekt

“Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, és 
ne menj a saját fejed után! Minden 
helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és 
akaratát, akkor majd õ egyengeti utadat, 
és vezeti lépteidet!“ 
                                       Példabeszédek 3:5-6
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Florin a jelenlegi munkahelyén egy féléve dolgozik 

már – feladatait 

látja el. Bár egy jelentõs létszámleépítés volt, 

pozitív hozzáállása és jól végzett munkája miatt az 

õ állása nem volt veszélyben.

 

Annak ellenére, hogy kevés szabadideje van, 

önkéntesként besegített a Shoebox Projektbe: a 

gyûjtésben, szállításban és a csomagok ellenõrzé-

sében segédkezett. Megpróbáltatások, sikerek és 

egy pár kudarc után Florin elsajátította az önálló 

élethez szükséges készségeket. Az év végén 

a projekt következõ szakaszába lép

át és a Tranzit 2-be 

fog költözni.

lelkiismeretesen és szorgalommal 

Dániel Központ  – Védett otthonok fiataloknak 

Tranzit 1

13 fiatal sajátította el az önállósodás-
hoz szükséges készségeket a Dániel 
Központban lakva. Itt a napi tevékeny-
ségeket koordináljuk és felügyeljük.  

3 kedvezményezett próbálta ki a 
megszerzett készségeit részleges önálló 
életvitel mellett. 

Sok állami 

intézményben vagy 

rendezetlen családi körülmények 

között felnõtt fiatal számos esetben 

intézményfüggõvé válik vagy nem sajátítja el 

az önálló élethez szükséges alapkészségeket. 

  

A Dániel Központ egy személyiségfejlesztõ 

valamint gyakorlati munkára alapuló nevelõ-

programot nyújt, amelynek több szakaszán 

keresztül a fiatalok fokozatosan szoknak az 

önállósághoz és a felelõsségvállaláshoz.  

2013-ban 25 fiatalnak

nyújtottunk szolgáltatást. 

Bentlakás

After Care

6 fiatal férfi élt önállóan a Blythswood 
lakásában. 

12 olyan fiatal, aki már befejezte a 
programot, vett részt a szervezett  
tevékenységeken. 

Tranzit 2 

Florin egy barátságos, kedves és szorgalmas fiatal, 

aki képes tanulni a hibákból. Elsõ alkalommal 

2011-ben jött a Dániel Központba és egy év után 

úgy érezte, hogy nincs szüksége további támaszra. 

Lemondott a programról és elköltözött, de egy 

félév múlva munkahely és anyagi források nélkül 

maradt. Nem talált új munkahelyet és a 

megtakarított pénze is elfogyott: ekkor döntött 

úgy, hogy visszatér a Dániel Központba. 

Újból felvételt kért és mi örömmel visszafogadtuk a 

fiatalt. Florin újból kezdte a programot és sikeresen 

gyõzte le az elsõ szakasz nehézségeit, amikor a 

fiatalok hat hónapig a házban dolgoznak és nem 

vállalhatnak állást. Ez a periódus után sikeresen 

talált munkát és helyezkedett el. 

Mindenre van erõm a Krisztusban, aki megerõsít engem. Filippi 4:13
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A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Máté 6:11

Augusta egy baleset révén veszítette el férjét 

és egyedül neveli két kislányát. Hogy nagyobb 

jövedelemhez jusson, egy egészségügyi 

posztliceális képzést végzett el. A két kisgyere-

ket nevelve (most 9 és 11 évesek) a tanulás 

mellett nem tudott munkát is vállalni. A 

Blythswood ezen a családon akart segíteni és 

havonta alapélmiszerekkel támogatta õket. 

Három hosszú év után az édesanya befejezte 

a tanulmányait és a Megyei Sürgõsségi 

Kórházban dolgozik asszisztensnõként. Mivel 

most már van egy stabil jövedelme, Agusta-

nak nincsen tovább szüksége ránk.

Örvendünk, hogy egy erõs anyuka mellett 

tudtunk lenni, aki képes és akar a gyerekei 

jövõjéért harcolni. Csodáljuk, hogy minden 

nehézséget le tudott gyõzni és egy percre sem 

felejtett el mosolyogni. 

Basis

A Blythswood úgy gondolja, 

hogy az anyagi segítségnyújtás nem képes 

radikális változást hozni egy személy vagy 

család életében. 

Sok esetben viszont szükség van hosszabb-

rövidebb ideig  anyagi támogatásra amíg az 

érintettek életkörülménye javul.  

50  család kapott alapélelmiszert 

20 idõs személy meg tudta vásárolni 
a szükséges gyógyszereit

3 család önálló lett

150  személynek adtunk lábbelit és 
ruhacikkeket 

2013-as eredmények:
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Kolozsvártól 15 kilométerre lakik egy 22 éves 

fiatal. N. szemei felragyogtak, amikor 

kinyitotta azt a karácsonyi csomagot, amit a 

Blythswood közvetítésével – tõletek kapott. 

Nagyon örvendett az édességeknek és a 

kozmetikai szereknek, de a legnagyobb 

örömöt a szép pár új cipõ hozta: “Mondjátok 

meg, hogy nagyon örülök! Rég nem kaptam 

ilyen szép ajándékot! Isten áldja meg, aki 

készítette!”

Nem csoda, hogy egy ilyen egyszerû ajándék 

ennyi örömöt okozott. N. és a testvérei az 

Shoebox Projekt

2013-as eredmények: 

Köszönettel tartozunk a sok pedagógusnak, 
tanulónak és egyetemistának, aki az 
idejével vagy egy cipõsdobozzal 
ajándékozta meg embertársát. 

Az ajándékokat hátrányos helyzetû 
gyerekeknek és családoknak adtuk 
tovább, olyan személyeknek, akik a 
szentestét a kórházban töltötték, 
fogyatékkal élnek, illetve árváknak. 

3000 cipõsdobozt gyûjtöttünk az 
országból: leginkább Bukarest, 
Kolozsvár, Zsombolya és 
Marosvásárhely lakossága 
kapcsolódott be a kampányba

100 intézmény volt a partnerünk 

12.200 Nagy-Brittaniából érkezett 
karácsonyi ajándékot osztottunk ki

30 önkéntes 400 órán keresztül 
segítette tevékenységünket 

Az ajándék tág teret nyit az ember elõtt, és az elõkelõk elé juttatja. Példabeszédek 18:16

édesanyjuk nélkül nõttek fel. Édesapjuk 

súlyos betegsége miatt nem tudta gondjukat 

viselni, így állami gondozásba adta õket. Egy 

év után a testvére is elhagyta: egy reggel 

halottan találtak rá. 

Amikor nagykorú lett, N. elhagyta az állami 

gyerekgondozási intézményt és visszatért 

szülõfalujába, ahol nagyon szerény anyagi 

körülmények között él. Azóta idõszakos 

munkákat vállal vagy a falu csordájára vigyáz. 

Régóta nem kapott egy szép ajándékot és 

régóta nem érezte azt az örömöt, reményt és 

hálát, amit ez az ajándék nyújtott. 

Ezt ti tettétek lehetõvé, köszönet érte! 



Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. 1 Korinthus 10:24

Philgona Achieng szülei HIV-fertõzöttek. A 
tíz éves kislány az iskola egyik legtehetsé-
gesebb szónoka, nagyon szeret verseket 
és meséket mondani.  

Az iskolában hetente megtartott vita-
órákon is kiemelkedõ eredményeket ért 
el. 

Van egy téglám Kenyában

A Blythswood hosszútávú 

támaszt nyújt egy kenyai szervezetnek 

– a Sargy Közösségfejlesztõ Központnak. 

A szervezet a Viktória-tavon lévõ Rusinga-

szigeten mûködik, és egy önszervezõdõ, 

helyi kezdeményezés.

A „Van egy téglám Kenyában” programot 

a Genézius Társasággal közösen 

mûködtetjük.  

70 tanulónak biztosítjuk a megfelelõ 
körülmények közötti oktatását és 
étkeztetését

20 özvegy (közülük 16 HIV/AIDS-
fertõzõtt) kapott támaszt a 2013-
ban indított támogató-csoport 
keretein belül. 

258 gyerek tanul a Sargy Iskolában

Felavattuk az iskola új épületét, 
amelyet hazai adományokból, 
önkéntesek munkája által 
építettünk fel

100 gyerek tanul az új épületben

2013-as eredmények: 

A kislány egyike a többszáz kenyai 
gyereknek, aki az iskolai lemorzsolódás 
veszélyének van kitéve, sõt, a mélysze-
génység miatt a prostitúció veszélyének is. 

Az örökbe fogadási program révén 
Philgona folytathatja tanulmányait, hisz a 
kapott összegbõl meg tudja vásárolni a 
szükséges iskolai egyenruhát és tanfelsze-
reléseket. Talán ennél is nagyobb segítség 
azonban a napi kétszeri étkeztetés, ami 
ugyancsak az örökbefogadási program 
által lehetséges.  
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Bonus Pastor Alapítvány

Ferenc öt évig küzdött alkoholfüggõségével. 

Ez idõ alatt élete szétesett, elvesztette 

családját és felesége elvált tõle. Öt nehéz év 

után került az Ózdi Terápiás Otthonba.

A terápia ideje alatt élete megváltozott, 

sikerült megszabadulnia szenvedélyétõl, 

majd új emberként távozott Ózdról. Élete 

fokozatosan helyreállt: munkahelyet szerzett, 

családja visszafogadta, feleségével is kibékült.

Ferenc támogató csoportot indított városá-

ban, amely egyik legaktívabb csoportunk lett. 

Önkéntesként továbbra is bedolgozik a 

Terápiás Otthonban, sorstársait tanácsolva, 

bíztatva, kézzel fogható példát mutatva, hogy 

lehetséges szabadulni és új életet kezdeni.

2013-as eredmények:

Rövid Terápiás Program
47 férfi és nõ vett részt Rövid Terápiás 
Programjainkon, ami egy 12 napos 
intenzív terápia.

Prevenció
91 olyan gyermek és fiatal, akik fõleg 
függõséggel küzdõ családból származnak, 
nyaralt 3 prevenciós jellegû táborunkban.

Tanácsadás
1025 személy részesült egyéni 
tanácsadásban.

Hosszú Terápiás Program
58 személy (18-50 év közötti férfi) volt 
az Ózdi Terápiás Otthon lakója, ahol 3-9 
hónapot töltöttek terápiás 
közösségben és elsajátították az 
újrakezdés eszközeit. 

Utógondozás
365 személynek nyújtottunk támaszt 
utógondozói programjainkon. 3 
konferenciát és egy nyári tábort 
szerveztünk, amelyeken volt klienseink 
és családtagjaik vettek részt.

A Blythswood Kartitatív 

Szervezet támogatja a Bonus Pastor 

Alapítványt és annak tevékenységeit. 

A Bonus Pastor Alapítvány célja, hogy 

segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, 

szerencsejáték- és egyéb függõségekben 

szenvedõknek és hozzátartozóiknak, 

keresztény lelkiséggel, a segítõ szakma 

eszközeivel. E célt három fõ tevékenység-

csoport: a terápia, az utógondozás és a 

prevenció által kívánja megvalósítani. 

Bõvebben: 

www.bonuspastor.ro 

Az Úr az én pásztorom, nem szûkölködöm. Füves legelõkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 
Zsoltárok 23:1-2 7



A 2%-os felajánlás keretén 

belül 2400 RONt kaptunk a 

támogatóinktól, 1000 RON-

al többet, mint a tavaly. 

Redirecþioneazã
cãtre Blythswood 2%

Blythswood a közösségben  

Számos cég bekapcsolódott a 

Dániel Központ aktivitásaiba, 

ennek köszönhetõen az itt élõ 

fiatalokat alkalmazták és 

munkahelyet biztosítottak 

nekik.

Támogatóink 2013-ban is 
bebizonyították, hogy fontosnak 
tartják a tevékenységünket. Egy 

adománygyûjtõ rendezvény keretén 
belül 5000 RONt és 7000 RON 

értékben háztartási készülékeket 
adományoztak. 

Lorand Soares-Szasz  
és Hedi Hoka egy remek 

húsvéti ajándékkal leptek meg: egy 
Leadership Szeminariumot tartottak 

amelyen a Dániel Központban élõ 
fiatalok ingyen részt vehettek. Sõt, a 

további 250 résztvevõ által 
adományozott élelmiszercsomagot, 

tanfelszerelést és könyveket is õk 
kapták. A Dániel Központnak így még 

egy év után is van elegendõ lisztje, 
rizse és olaja, de a kapott 

cukor is elég volt egy fél évig! 
Köszönjük szépen! 
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A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. 

Zsidók 13:16



A szociális projektjeink anyagi támogatása 

érdekében kereskedelmi tevékenységeket 

folytatunk a keretén belül. Blythswood Kft. 

Kereskedelmi tevékenységek

Blythswood Turkálók

Ruhanemûk, lábbelik, különbözõ 

háztartási textilek, játékok és 

tanfelszerelések várják a kedves 

vásárlóinkat:

Memorandumului u. 23, Kolozsvár

Avram Iancu u. 397, Szászfenes

Eroilor u. 14, Szászfenes

Blythswood Panzió

Hét barátságos kis szoba, egy teljesen 

felszerelt konyha és egy kényelmes 

nappali várja Önöket a Kolozsvártól alig 

négy kilométerre lévõ panziónkba.

Avram Iancu u. 397,

Szászfenes (Floreºti)

Kolozs megye

9
Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Máté 25:16



10

Anyagi összefoglaló 

Jobban boldogul kettõ, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Prédikátor 4:9

Kiadások: 2.070.549 RON
Dániel Központ
After Care
Basis
Shoebox
Van egy téglám Kenyában
Egyéb projektek
Kereskedelmi tevékenységek

292.983
25.054

112.224
1.334.676

24.785
265.509
15.319

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Bevételek: 1.840.455 RON
Adományok, hozzájárulások 
és szponzorizálások 
Állami támogatások
H
Külföldi támogatások
Kereskedelmi tevékenységek
Egyéb források
Természetbeni adományok

elyi és megyei önkormányzati támogatások

132.778
36.000
20.000

129.951
67.770
21.777

1.432.180
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Kapcsolat

Médiapartnerek

Biserica Baptistã nr. 1 Cluj-Napoca

Blythswood Banat

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi 
Protecþia Copilului Cluj

Direcþia Medicalã ºi Asistenþã Socialã a 
Municipiului Cluj-Napoca

Fundaþia Dezvoltarea Popoarelor Cluj 

Fundaþia Elpis

Fundaþia Estuar

Fundaþia „Stichting Bichiº-Bükkös” Olanda

Inspectoratul Judeþean de Poliþie Cluj

Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale 
ºi Persoanelor Vârstnice

Primãria Comunei Floreºti

Primãria Municipiului Cluj-Napoca

Tóközi Református Gyülekezet

Avram Iancu u. 397, Szászfenes (Floreºti)

Tel./Fax: 0040 (0)264 265 984

Mobil: 0040 (0)733 334 985

www.blythswood.ro

Köszönjük adományaikat:

RO79BTRL06601205969416XX – RON

RO28BTRL06604205969416XX – EURO        

RO74BTRL06607205969416XX – GBP

BlythswoodRomania BlythswoodRomania

Partnereink

SC Mobiprod SRL

SC Rotrafic SRL

SC V & I Constructii SRL

Külön köszönet

Ana Vecerdea-nak, Anca Rusu-nak, Máthé 

Emõkének, Cristina Haruþã-nak, Szenes Csillának, 

Lorand Soares-Szasz-nak, Hedi Hokanak és az 

összes önkéntesünknek! 



Köszönjük a 
támogatást valamint 
az önkénteseink 
odaadó munkáját!


