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Segíts, hogy együtt 

segíthessünk!

www.9speranta.ro



Új Remény Egyesület – fő tevékenységei

1. Szenvedélybetegekkel 

való foglalkozás

2. Gyerekprogramok, zenés 

programok, gyülekezet 

plántálás

3. Mozgássérültek, betegek 

segítése

4. Szegények, 

nagycsaládosok, rászorulók 

segítése

5. Gyógyszerek 

adományozása

6. Székház rehabilitálása és 

aktív átalakítása



1. Szenvedélybetegekkel való foglalkozás

- Szenvedélybetegek elérése

- Terápiára való küldés

- Csoportos foglalkozás

- Országos konferenciák 

megszervezése

- Hosszú távú követés, utógondozás, 

lelki-testi segítségnyújtás

- A társadalomba való integrálás 

segítése





1. A TERÁPIA

• a hosszú terápia – 6-9 

hónap

• a rövid terápia – 12 nap

2. PREVENCIÓS MUNKA

3. UTÓGONDOZÁS

A kezelés 3 lépcsős módszeren keresztül 

történik:
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2. GYEREKPROGRAMOK – ZENÉS PROGRAMOK

- Sport programok

- Bábszínház

- Bohózat

- Színdarabok

- Keresztény koncertek

,, Engedjétek hozzám jönni a 

gyermekeket “

Célunk: Jézust szeretnénk képviselni, 

bemutatni és átadni a gyerekeknek!











































Reménysugár Gyülekezet

Célunk: ... hírdetni Isten 

országának evangéliumát.

- Részt vettünk a gyülekezet 

plántálásában

- Gyermekprogram és istentisztelet -

heti szinten

- Független és önfenntartóvá vált egy 

év leforgása alatt































3. Mozgássérültek, betegek segítése

- Segédeszközök ingyenes 

kölcsönzése mozgássérülteknek, 

betegeknek

- Mozgássérültek táboroztatása

- Korházak és egészségügyi 

intézmények támogatása  

Célunk: Jézust szeretnénk képviselni, 

bemutatni és átadni a 

mozgássérülteknek, betegeknek!

















4. Szegények, nagycsaládosok, rászorulók 

segítése

- Élelmiszerekkel való támogatás

- Emeletes ágy, mosógép, mosószer 

program, power bank – led lámpa, 

gyertya – led világítás

- Anyagi támogatás

Célunk: ... és a szegényeknek az 

evangéliumot hirdessem.





































5. Ingyen gyógyszerek osztása

- Éves szinten 4.000-5.000 eurós 

gyógyszermennyiség jut el főleg 

Szatmárnémeti lakosai számára. 

Ezen gyógyszerek ingyen eljutnak 

kórházakhoz, egészségügyi 

központokba, imaházakba és ezen 

pontokon keresztül a betegekhez

- Gyógyszerek, pelenkák, kötszerek, 

egészségügyi eszközök.

Célunk: ... hirdette az Isten országának 

evangéliumát, és gyógyított mindenféle 

betegséget és erőtlenséget.





6. Kazánház rehabilitása és átalakítása
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Köszönjük!


